Örebro i mars 2022

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
Styrelsen
Michael Höglund, ordförande
Maja von Stedingk Wigren, vice ordförande
Stefan Folde, kassör
Richard Angelsten, vice kassör
Johan Sörling, sekreterare
Tony Seiko, rustmästare
Gena Riemer, suppleant
Petter Sehlin, suppleant

Inledning
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under året samt ett antal arbets- och
planeringsmöten. Utöver detta har en verksamhetskonferens genomförts
tillsammans för att planera framtiden. I anslutning till verksamhetskonferensen
bjöds föreningens ideella krafter, hedersmedlemmar och sponsorer/partners på
lite mat och dryck. De nya hedersmedlemmarna Kristian Thörn och Johan
Niklasson uppmärksammades.
Första halvan av året präglades fortsatt av pandemin med ytterst få tävlingar och
begränsningar i träning för äldre. Mot sommaren lättade det och vi kunde
genomföra fäktskolan och arrangera junior SM samt Örebro Masters.
Föreningen har ca 160 medlemmar. Antalet aktiva fäktare är ca 90 st inklusive
deltagarna på sommarens fäktskola. Vi tar in ca 20 st nybörjare vid varje
terminsstart.
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Ekonomi
Föreningen lyckas redovisar ett rekordstarkt positivt resultat på 136 tusen kronor.
Det kan jämföras med resultat 2020 på ca 10 tusen kronor och förluster åren 2017,
2018 och 2019.
Resultatet skapades av de kostnadsbesparingar som infördes 2020 med minskad
tränarledd tid (permitteringar, avslut), minskad hyrd tid av lokal. Till detta ökade
träningsavgifter och er medlemmar.
Detta år kunde vi även arrangera sommarens fäktskola samt två tävlingar JSM och
Örebro Masters med mycket gott resultat.
Vi sökte och ck ett bidrag från Bergslagslyftet/Länsförsäkringar samt era stora
förstärkningar från stat och kommun.
Våra sponsorer/partners Hörntanden, Advokat Robson, Tactical IPR och BOKA gör
stor skillnad för att vi ska kunna fortsätta utveckla föreningen.

Anställd personal och övriga ledare
Fäktmästaren Mariusz Zimmerman är ansvarig tränare för föreningen. Under
vårterminen var Carl Niklasson anställda på deltid i föreningen. Tyvärr, valde Carl
att lämna rollen till förmån för arbete inför höstterminen. Föreningen valde då att
erbjuda juniorerna David Kutti och Pontus Seiko att hjälpa till som tränare/
instruktör enskilda pass.

Rekrytering och träning
Träning har bedrivits 3 dagar i veckan när pandemin tillåtit det. Under perioder har
träningen varit stängd för de äldre. Nybörjare har tagits in i två omgångar.
Träningspass bedrivs för nybörjare, motionärer och tävlingsgrupp/elit för både
barn, ungdomar och vuxna.
Cirka 60 personer har deltagit aktivt i träning per termin, utöver det har
sommarens fäktskola lockat ca 30 barn och ungdomar. Antalet ickor/kvinnor har
ökat under året vilket är väldigt glädjande.
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Tävlingsarrangemang
Efter en lång vår med mycket osäkerhet och där tävlingen yttats ett par gånger
ck vi under sommaren klartecken att genomföra JSM i Örebro den 3-4 juli på
Örebro Universitet . Detta med en lång rad restriktioner och med en stekande
hetta utomhus och inomhus. Det var krävande för oss som arrangör och för de
många tävlande. Glädjen att få tävla igen var dock oslagbar!
Örebro Masters kunde återigen genomföras. Denna gång i de nya fräscha
lokalerna Rostahallarna. Det var ca 250 startande fäktare från hela Sverige och ett
antal Norska klubbar. Fäktbyrån var på plats och sålde utrustning, Mike´s foodtruck
stekte burgare, vårt eget k med hembakat var mycket uppskattat och tävlingen
under ledning av Eric Wigren och ett stort antal frivilliga blev precis så bra som vi
hoppats. Klubben ställde upp med fäktare i alla klasser från U11 till senior!

Event och sociala aktiviteter
Eventfäktningen har varit inställd pga Corona sedan mars 2020, men under
sommaren och tidig höst kunde vi smyga igång igen. Mycket uppskattat!
Till sommaren hade vi en traditionsenlig avslutning i Skytteparken med lek och
picknick.
Tillsammans med Städa Sverige gjorde vi en n gemensam insats för närmiljön i
Örebro, hade kul och bidrog med ett ekonomiskt bidrag till klubben.
Vi genomförde en aktivitet där klubbens medlemmar och föräldrar ck hoppa och
leka på JumpYard. Allt för att stärka sammanhållningen i klubben.

Träningslokal, förråd och utrustning
Vi har köpt kompletterande utrustning som vapen, kläder och vindor etc. Vår
rustmästare Tony Seiko har gjort ett omfattande arbete för att de permanenta
markörapparaterna i hallen ska ha en robustare anslutning av kablar.

Tävlingsverksamhet
Våra ungdomar har tävlat väl under de tävlingar som möjliggjorts under detta
pandemiår. Det är en n sammanhållning i gruppen och allt er som väljer att
delta. Bland årets bästa individuella framgår har vi Filip Zimmerman som vann era
mastersklasser med U13 i Karlskrona och U15 i Örebro samt Helsingborg. Vid S:t
Erikscupens deltävlingar i Stockholm har följande fäktare vunnit Hanna
Zimmerman (U11), Neo Wigren (U13) och Filip Zimmerman (U15).
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Vår elitsatsande fäktare David Kutti deltog vid SM, JSM, Uppsala Cup, Örebro
Masters och NM här i Sverige. Framgångarna möjliggjorde att han i slutet av året
blev uttagen till det svenska juniorlandslaget och deltog vid de Nordiska
juniormästerskapen i Finland. Laget tog brons och individuellt var David bästa
svensk med en 20:e plats.
Klubbmästerskapets segrare är Hanna Zimmerman (U11), Jack Rodenfelt (U11),
Milton Le (U13), Naomi Bäckrud (U15), Filip Zimmerman (U15), Paula Riemer (U17),
Emrik Alderblad (U17), David Kutti (U20), Nora Borsodi (Senior), Richard Angelsten
(Senior) och Bengt Gunnarsson (Veteran).

Media
Unicef valde att lma Paula Riemer och en fäktsekvens i en kampanj alla barns rätt
att uttrycka sin mening och få den respekterad.
Junior SM i Örebro ck besök av SVT Nyheter Örebro som intervjuade fäktare och
ledare.
Inför OS uppmärksammades fäktsporten lokalt av P4 Örebro där reportern ck
prova på fäktning och intervjuade klubbens representanter.
Årets sommarskola ck besök av Nerikes Allehanda som skrev en trevlig artikel.
Bra intervjuer med tränare och barn.
Vid Örebro Masters ck vi fantastisk uppmärksamhet med ett nt inslag av SVT
Nyheter Örebro med ett stort genomslag. Tack vare Johan Maxe kunde vi även
streama stora delar av tävlingen och nå ut brett i sociala media.
Vi är aktiva på social media Facebook, Instagram och lite TikTok. Vesa Kutti bidrar
med mycket underhållande och bra bidrag som får stor spridning.

Slutord
Även om 2021 började med en hel del pandemiutmaningar utvecklades det till ett
mycket starkt år. Vi har en n bredd med många fäktare i olika åldrar och allt er
kvinnor. Vi har motionsfäktare och även vår elitsatsande David som tagit sig hela
vägen till landslaget. En stor eloge till såväl fäktare som vår mycket uppskattade
tränare Mariusz . Vi arrangerar na tävlingar och får mycket positiv
uppmärksamhet i media. Många är ny kna på vår sport. Ekonomin har stärkts
betydligt.
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Under 2022 ser vi fram emot att arrangera Örebro Masters samt att ännu en gång
genomföra fäktskolan till sommaren. Viktigast av allt är att vi ska erbjuda mycket
träning, tävling och gemenskap. Styrelsen har nya möjlighet att med stärkt
ekonomi utveckla föreningen. Ett av fokusområden är att stödja att er börjar tävla
och att de som tävlar får mer ekonomiskt stöd.
En förening är dess medlemmar och vad vi väljer att göra av vår tid för den. Många
bidrar och gör ett fantastiskt arbete. Vesa Kutti ck t o m ett välförtjänt pris av
Scandic som årets sportförälder!
Ett stort tack till alla aktiva, anhöriga, tränare, sponsorer m
bedriva fäktning i Örebro!

som hjälper oss att

Styrelsen
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