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SKARABORGS HISTORISKA FÄKTSKOLA  
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

1 Möten 
 
Årsmötet 2020 inträffade den första mars, och var möjlig att hållas på medborgarskolan 
som vanligt. Styrelsen sedan dess haft sex protokollförda möten, delvis digitalt, varav 
det sista inträffade i början av 2021. 

2 Träning 
Våren 2020 inleddes med sabelträning, med plan att övergå till långsvärd kring påsk. Vi 
hade träningar inriktade till vår vuxengrupp såväl som ungdoms- och barngrupp. 
Veckan innan påsk så togs beslut att tillfälligt ställa in träningar som följd av den 
utspridda smittspridningen av Covid-19 i Sverige. Istället för de reguljära tränarledda 
träningarna så blev det att medlemmar fick samlas och öva utomhus under eget ansvar. 
Under våren och sommaren så innebar detta att flera medlemmar, inklusive våra 
tränare, fördjupade sig inom litteraturen som vi baserar våra träningar på. Det blev 
också en hel del sparring, men beslutet togs att även begränsa det. 
Under hösten så höll vi en långsvärdskurs utomhus för vuxna och ungdomar. Denna höst 
så prövade vi att hålla båda gruppernas träningar simultant. 
Vi fick en mängd nya intresserade till vuxengruppen, och av dessa blev tre medlemmar. 
Med detta så hade vi nio aktiva medlemmar denna höst i vuxengruppen, samt ytterligare 
några som dök upp vid enstaka tillfällen. Vi hade under samma period åtta aktiva 
medlemmar i ungdomsgruppen. 
 
Efter långsvärdskursen så var vi tvungna att återigen ställa in träningar, och detta 
resulterade i att det inte blev någon vuxenträning i sabel under hösten. 
Vi höll dock sabelträningar för ungdomsgruppen, och under denna period så tog även 
Jakob roll som tränare vid tillfällen när Erik och Louise inte var tillgängliga. 

3 Extern aktivitet 
På grund av den pågående smittorisken av Covid-19 så blev alla planerade externa 
aktiviteter inställda. 

4 Swedbank konto 
Under 2020 så öppnade föreningen ett nytt bankkonto hos Swedbank, eftersom vårt 
tidigare konto inte längre kunde användas. Detta medför en årlig kostnad, men har 
möjliggjort att kunna ta emot betalningar genom Swish. 
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5 Discord server 
Under hösten så öppnade vi en discordserver för att komplettera vår Facebook-grupp. 
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