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Sämre fly än illa fäkta
I tisdags fick eleverna på Petrus Magni skola i Vadstena chans att prova på fäktning. Caroline Jonsson var en
av dem som tog den. Nils Koppang, välmeriterad fäktare från Vadstena och som brukar kommentera fäktning
på Eurosport, var en av instruktörerna.
Tillsammans med Calin Harbo, tränare i Linköpings fäktklubb, dukade han fram alla attiraljer och tejpade upp
tre spelplaner på golvet i sporthallen i Vadstena.
Det går åt mycket grejer: fina vita jackor, masker, en elsladd som man trär genom ärmen och kopplar till
värjan.
- Ska man försvara sitt liv måste det vara lite grejor med, säger Nils Koppang.

Arga ungdomar
Calin Harbo instruerar på engelska och visar tillsammans med Nils Koppang hur fäktning går till.
- Jag brukar motionsfäkta lite i Linköping. När ungdomar märker att det kommer en gubbe som inte är så
dålig blir de fruktansvärt arga, skrattar Nils Koppang.
Caroline Jonsson tittar villrådig på utrustningen men får hjälp med påklädningen av läraren Victoria Hallgren.
Calin Harbo hjälper henne med elsladden som ska registrera hennes träffar.

Först får poäng
Snart är fäktningen igång. Vid två banor finns system som håller koll på träffarna.
- Du ska lura den andre, helt enkelt. Den som träffar först får poäng, säger Nils Koppang.
Edwin Brage är en av de första som testar:
- Det var annorlunda, svårt att tajma rätt. Men det var jätteroligt att prova. Man måste vara snabb,
konstaterar han.

Viftar med värjan
Carolin Jonsson möter först en kille. Vid träning i fäktning gäller mixed, men inte vid tävling.
- Det gäller att träffa, säger Calin Harbo på engelska och förklarar:
- De sträcker inte ut, utan viftar bara med värjan.
- Försök att träffa bålen, inte benen, instruerar han.

Väljer fiol och knyppling
Johan Nyman kommenterar efteråt:
- Det såg inte kul ut från början men det var väldigt kul. Och ansträngande. Jag vann.
Caroline Jonsson får köra tre korta matcher mot olika motståndare.
- Det var kul att känna på hur det var förr. Det här kan jag tänka mig att hålla på med, om jag hade tid. Men
jag spelar fiol och knypplar.
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Fäktning på Petrus Magniskolan.
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