Verksamhetsberättelse UHFS 2021/2022
(Siffror inom parentes avser jämförelsesiffror från föregående år 20/21).

Medlemmar och organisation
Föreningen har under året haft 65 st. (57) betalande medlemmar. Ordinarie träningsavgift 600
kr/termin, medlemsavgift 200 kr/verksamhetsår. Åldersspannet har varit 16-60 år (vid 202201-01).

Styrelsen har under året bestått av:
●
●
●
●
●
●
●

Martin Björk (ordförande)
Ola Sjölander (kassör)
Rickard Vesterberg (sekreterare)
Chanelle Ekner
Milon Högberg Ekbom
Magnus Lundborg (suppleant)
Simon Annmo (suppleant)

Tränargruppen har under året bestått av:
●
●
●
●
●
●
●
●

Axel Burström - montante, långsvärd
Henrik Persson - svärd och bucklare
Martin Björk - långsvärd
Magnus Lundborg - långsvärd
Mattias Landelius - sabel
Martin Svedberg - svärd och bucklare
Robert Ringefors - svärd och bucklare, sabel
Rickard Vesterberg - montante

Träningsverksamhet
Föreningen har under året erbjudit regelbunden instruktörsledd träning i flera vapenslag:
långsvärd, sabel, svärd & bucklare, montante. Under året har föreningen haft ett nybörjarintag,
med en aning färre antal nybörjare än tidigare år.

Åren av pandemi har påverkat negativt antalet deltagare vid föreningens olika träningspass,
detta trots det stora antalet medlemmar. Föreningen brottas fortfarande med att många nybörjare
hoppar av tidigt, detta trots stort deltagande och intresse vid event och nybörjarintag.
Av de olika vapenslagen som visades upp vid nybörjarintag har montanten dragit flest nybörjare
för fortsatt träning under höst- och vårterminen 21/22.
Långsvärdsträningen har under verksamhetsåret hållit två pass i veckan medan övriga aktiva
vapenslag (montante, svärd och bucklare samt sabel) haft ett pass i veckan.
Under verksamhetsåret har träningen med sabel samt svärd och bucklare varit uppdelat
kvartalsvis under höst- och vårtermin.
Föreningen har genomfört en av två planerade fokusdagar, där vi under ett gemensamt
träningspass studerat/prövat på andra vapenslag en ordinarie träning. Under höstterminen
prövade föreningen på messer och några långsvärdstekniker för strid i rustning. Vårterminens
fokusdag ställdes in då planeringen av tävlingen ”Wasaslaget” samt eventet ”Give a girl a
sword” gavs företräde.
Träningen har även under detta verksamhetsår präglats av Folkhälsomyndighetens covidrestriktioner men har under årets gång kunnat återgå till ordinarie träningsverksamhet.
Under vårterminen (2022) har föreningen och tränargruppen undersökt möjligheten att
återuppta brottning och rapir samt diskuterat hur träningen ska utvecklas och fördelas mellan
de olika vapenslagen inför höstterminen 2023.
Styrelsen har tillsammans med tränargruppen beslutat att stänga av en medlem från träningen
efter att hen valt att publicera en bild som kan uppfattas stötande, kränkande och som inte
återspeglar föreningens uppförandekod. Styrelsen uppmanade vederbörande att ta bort bilden
då den kunde kopplas till föreningen och vår verksamhet. Styrelsen uppmanade vederbörande
att ta bort bilden i samband med två separata samtal. Vederbörande valde tyvärr att inte
hörsamma uppmaningen.
Styrelsen fattade enhetligt att vederbörande skulle stängs av från träningen tills bilden är
borttagen då bilden går emot föreningens värderingar.

Föreningsutveckling
Styrelsen har under verksamhetsåret deltagit i olika event samt återupptagit
medlemssocialisering för att både öka medlemmarnas intresse för föreningen och möjligheten
att få fler medlemmar.
Styrelsen har även deltagit i en rad undersökningar samt förfrågning om ett eventuellt
arrangerade av SM i Uppsala 2026.
Styrelsen har informerat medlemmarna vid träningspassen om olika event och tävlingar.

Ekonomi
Styrelsen har under verksamhetsåret beslutat om en höjning av träningsavgiften med 100:- per
termin. Detta diskuterades vid föregående årsmöte och beslutades under hösten 2021.

Under året har föreningen investerat i utrustning till bland annat sabelträningen samt köpt in
komplement till föreningens lånemasker.
Föreningen har sökt och fått en rad olika bidrag däribland återstartsstöd från Svenska Budo och
Kampsportsförbundet och stöd för arrangerandet av domarträning från Svenska HEMAförbundet.
Föreningen har under året sålt av de inköpta vapen för Wasaslaget 2022 samt de vapen för
planerade Wasaslaget 2021 (utgick på grund av pandemin), detta har bidragit till en god
ekonomisk buffert och möjlighet för investeringar kommande verksamhetsår.
Föreningens ekonomi är god.

Lokaler
Träningen har hållits inomhus i Svandammshallarna och det har erbjudits möjlighet att sparras
utomhus under sommaruppehållet i Stadsparken.
Träningen har hållits i Svandammshallarna. Klubben har haft 8 timmar per vecka fördelat på
tre dagar.

Tävling, event och socialisering
Under verksamhetsåret planerades och genomfördes event och tävling Nybörjarintag (12 sep
2021), Domarträning (27 nov 2021), Wasaslaget (7-8 maj 2022), Give a girl a sword (21 maj
2022) och haft deltagande vid Skoklosterspelen (31 juli 2022) samt Ulva kvarn marknad (21
aug 2022).
Nybörjarintag ”Prova-på”
Vid prova-på-eventet i början av höstterminen kom det många nyfikna, och med närvarande
instruktörer blev det maxantal i förhållande till de då gällande restriktionerna på max 50.
Under eventet fick deltagarna prova långsvärd, montante, sabel samt svärd och bucklare. Som
avslutning så visade föreningen upp ett par uppvisningsmatcher till publikens stora intresse.
Föreningen använde sig av både Instagram och Facebook för att locka deltagare till eventet.
Domarträning
Föreningen anordnade tillsammans med Svenska HEMA-förbundet domarträning i syfte att
utbilda och diskutera domar utvecklingen inom Svenska HEMA. Cirka 20 personer deltog från
ett par olika klubbar (främst Mälardalen). Eventet var väldigt uppskattat.
I anslutning till detta och till Wasaslaget har föreningen själva genomfört ett par
träningstillfällen där föreningens medlemmar har fått pröva på att döma och att sitta i
sekretariatet.
Give a girl a sword
Föreningen anordnade ett separatistiskt prova-på event för kvinnor där deltagarna fick prova
långsvärd, montante och sabel. Detta planerades att hållas i januari i samband med
nybörjarintag
för
våren,
men
fick
flyttas
till
maj
av
covid-skäl.

Cirka 40 personer i åldrarna 14 - 70 år deltog. Eventet var väl uppskattat, och flera deltagare
kommenterade att de uppskattade att evenemanget var separatistiskt. Marknadsföring gjordes
via Instagram och Facebook.
Wasaslaget 2022
Föreningen genomförde nybörjartävlingen Wasaslaget mellan den 7-8 maj. Dag 1 fokuserade
på de olika tävlingsmomenten med totalt 91 st. tävlande i messer, rapir, långsvärd dam och
långsvärd open. Utöver det stora deltagandet så deltog ett 20-tal i den öppna duelltävlingen.
Dag två genomfördes två stycken väldigt uppskattade workshops i brottning med ledning av
Henrik Persson och halvsvärd med ledning av Mattias Landelius.
En stor utmaning inför och under tävlingen var att få fram villiga domare. I övrigt flöt tävlingen
på utan större tekniska störningar och enbart två lindrigare skador rapporterades. Föreningens
kioskverksamhet under tävlingen var väldigt uppskattad bland deltagarna och låg även grund
till kioskverksamheten vid SM i Linköping.
Tävlingen innebar även att föreningens hemsida uppdaterades där Wasaslaget fick lite extra
fokus.
Tävlingen var väldigt uppskattad och välbesökt av övriga Svenska HEMA-föreningar.
Arrangemanget var även viktigt för föreningen att bibehålla och utveckla kunskapen om att
arrangera tävlingsverksamhet. Stort tack till alla frivilliga i föreningen som hjälpte till att
genomföra Wasaslaget 2022.
Skoklosterspelen
Föreningen var på plats på Skoklosterspelen och visade bland annat upp messer, montante,
långsvärd och sabel. Eventet var välbesökt och uppskattat av såväl unga och vuxna. Föreningen
deltog även på tornerspelen och visade en duell med långsvärd tillsammans med deltagare från
Gävle HEMA och Nordic Knights. På lördagen var det över 1100 besökare vid spelen.
Övrigt
Föreningens medlemmar har även deltagit vid Mälardalssparring (12 juni) arrangerat av Gripen
HEMA IF och deltagit som tävlande och domare vid Svenska mästerskapet i HEMA (2-3 juli)
arrangerat av Medeltida Stridsteknik Linköping (MSL) i Linköping.
Vi har även haft besök av Frost HEMA idrottsförening (Luleå) och Gävle HEMA för sparring
den 15 maj i Stadsparken Uppsala.
Under verksamhetsåret har föreningen även återupptagit sociala träffar för medlemmarna.
Målsättningen är att hålla dessa träffar en gång i månaden.

