
VÄLKOMMEN TILL HÖSTAVSLUTNING 2012 

ÄNGBY FÄKTKLUBB 



- Inledning 

- Fäktning – Kort introduktion 

- Fakta om klubben 

- Viktiga händelser under hösten 

- Planer närmast – Klubben växer 

- Diplomutdelning 

- Fäktuppvisning, läsk/kakor 

 

Innehåll 



Fäktning 

 Fantastisk sport – Motorik, Teknik, Snabbhet, Taktik 

 Olympisk idrott sedan 1896 

 Både individuellt och i lag 

 En av de äldsta stridskonsterna och idrotterna 

 Olika fäktskolor 

 Italien, Frankrike, Ryssland, Kina, Japan, Korea, USA, 

Tyskland 

 Sverige starka på 70-talet 
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ÄFK - Fakta 

 1951 - Ängby Fäktklubb bildades av Dag Åkerberg 

 Emblemet framtaget av PC Jersild 

 Tyngdpunkt på florettfäktning 

 Ideell förening med anställd tränare 

 Lag-SM segrare herrflorett 1981-2005. Förlust 2006 

mot Göteborgs FK. Vinst igen 2007-2012 

 130 medlemmar, 85 % ungdomar 

 Nationell och internationell verksamhet 
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Händelser under hösten 

 Drygt 45 nybörjare varav över 30 fortsätter 
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Erikscuperna 

 Klubbordföranden tar VM-brons för veteraner i 

Krems, Österrike bland 58 deltagare från 22 länder 

 Trefaldige världsmästaren Sergei Golubitski var på 

besök i Stockholm 

 Guld i lag-SM Florett herrar och JSM Guld 

individuellt på herrsidan via Oskar Weinberger 



Stort tack till vår tränare !! 
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Utvecklingssteg 



Träningsupplägg 2012/2013 



Övrig information 

 Drygt 30 av nybörjarna fortsätter 

 Köp av handske, florett och sladd. Resten kan hyras. 

 Ett till två träningstillfällen per vecka 

 Klubben behöver hjälp 

 Kassör 

 Bostad för Aleksander närmare hallen 

 Hjälp vid nationella resor 

 Hjälp att laga klubbens utrustning 



Närmast i kalendern 

 Julläger 26-28/12. Anmälan via hemsidan eller per 

mail till undertecknad. 

 Sankt Erikscupen lördagen den 5 januari. Anmälan 

senast på julafton. 
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