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SKARABORGS HISTORISKA FÄKTSKOLA  
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

1 Möten 
 
Årsmötet 2021 inträffade den 28/2, och hölls digitalt via Teams. Styrelsen har sedan 
dess haft nio protokollförda möten, huvudsakligen digitalt, varav två inträffade i början 
av 2022. 

2 Träning & Aktiviteter 

2.1 Vårtermin 2021 
Den första april så startades vuxenträning igen efter att vi haft ett uppehåll på grund av 
Corona-pandemin. Vi hade fokus på långsvärd, med några träningar avsatt för att gå 
igenom vård och att pröva på andra vapen. Vårterminens avslutning inträffade under 
nationaldagen på campus i Skövde, och inkluderade grillning, skarphuggning såväl som 
sparring. 

2.2 Sommaraktivitet: Pröva-på för barn och ungdomar 
Vi hade en dags prova-på den 1 augusti, detta var del av en uppsättning 
sommarlovsaktiviteter som Skövde kommun samordnade. Det var många som deltog 
och flera av dessa fortsatte sedan i barngruppen som startades under höstterminen. 

2.3 Uppvisning under 1700-talsveckan i Skara 
Tre av oss åkte och höll en uppvisning under 1700-talsveckan i Skara, den 14 augusti. 
Uppvisningen gick bra och aktiviteten ledde till en ny medlem till barngruppen. 

2.4 Friskvårdens dag  
Den 5 september så var vi med på friskvårdens dag uppe på Billingen i Skövde. Vi hade 
ett stånd där pratade med intresserade samt visade upp olika vapen som vi använder. Vi 
höll sporadisk sparring, och senare på aktiviteten så höll vi även dagens ungdom- och 
vuxenträning där. Vi fick ett par nya medlemmar av att ha varit där och visat upp oss. 

2.5 Hösttermin 2021 
Vi höll en gemensam uppstart för höstterminen den 29 augusti, det var trevligt med att 
alla inklusive barn kunde få se varandra, men det önskades inköp av fika för framtida 
sådana tillfällen. 
Höstterminen startade med sabelträning, och sedan gick vi över till långsvärd den 24 
oktober. Förening fick många nya medlemmar under terminen, och vi fick igång en 
barngrupp med nio aktiva deltagare. Det var inte ovanligt att vi kom upp i 20–25 
närvarande totalt under söndagsträningar. 
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2.6 Kulturveckan 
Vi var också med i kulturveckan i Skövde under slutet av vår termin, men vi lade inte ner 
något stort arbete på detta, utan hade helt enkelt våra reguljära träningar med som 
prova-på tillfällen enligt kommunens schema. Det var endast ett fåtal som kom och 
provade på via denna aktivitet. 

2.7 Terminsavslutning HT-21 
Vi hade en gemensam terminsavslutning den 12 december, där vi hade lekar, sparring, 
såväl som skarphuggning. Vi hade även ställt ut ett bord med fika runt vilken många 
stod och pratade under stor del av avslutningen. 

2.8 Vårtermin 2022 
Vårterminen startade den 16 januari med sabelträning. Barngruppen fick nog 
medlemmar för att kunna hållas igång ytterligare en termin. 

3 Inköp 
Som del av vår verksamhet under året så har vi köpt in nya nylonvapen, både sablar och 
långsvärd, ett par hillebarder samt belysning som vi kan sätta upp för träning under 
mörka dagar. 
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