
 
 

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022/2023 
Föreningen Uppsala Historiska Fäktskola kommer under verksamhetsåret 2022/2023 fortsätta 

att fokusera på sina kärnaktiviteter: träning, evenemang och föreningsutveckling inklusive 

tillväxt. 

Träningar och träningsutveckling 
Föreningen Uppsala Historiska Fäktskola kommer under verksamhetsåret 2022/2023 fortsätta 

med regelbundna organiserade träningar utifrån historiska manualer, med utrymme för att återta 

och utveckla den ordinarie träningen och nya vapentyper samt obeväpnad kamp.  

 

Under verksamhetsåret 2022/2023 kommer föreningen se över möjligheten att inkludera 

domarträning som en naturlig del av den ordinarie träningen. Detta som en del av den 

individuella utvecklingen inom HEMA och öka engagemanget att delta vid event och tävlingar 

inom föreningen. 

 

Styrelsen tillsammans med tränargruppen kommer se över möjligheten att utbilda, vidareutbilda 

och engagera nya tränare under verksamhetsåret för att säkerställa antalet vapentyper vid 

Föreningen Uppsala Historiska Fäktskola. 

 

Styrelsen har även för målsättning att utbilda samtliga tränare i IdrottOnline för att underlätta 

närvarande registrering samt ytterligare kontaktvägar till föreningens medlemmar. 

 

Instruktioner om användandet av Idrottonline tillgängligt finns sedan våren 2022 på föreningens 

hemsida. Föreningen har målsättningen att ytterligare utveckla detta under verksamhetsåret 

2022/2023. 

Evenemang  
Föreningen Uppsala Historiska Fäktskola avser att arrangera introduktionsträning 

(”nybörjardag”) inför höstens medlemsintag samt event som bland annat ”Give a girl a sword” 

under terminen för att öka tillväxten i föreningen och i HEMA gemenskapen. 

 

Föreningen har för avsikt att arrangera Wasaslaget 2023 (planerat till den 22-23 april). 

 

Föreningen Uppsala Historiska Fäktskola kommer att delta på Kulturnatten Uppsala 2022 den 

10 september. Föreningen planerar även för deltagande 2023.  

 

Föreningen undersöker förutsättningar för att skapa ett årligt återkommande sparringevent, som 

en del av uppstarten efter sommaruppehållet. 

 



Föreningen strävar efter att vara representerad på Svenska Mästerskapen i HEMA och delta på 

olika event/kurser som arrangeras bland annat av Svenska HEMA Förbundet och andra HEMA-

föreningar. 

 

Utöver detta uppmuntras samtliga medlemmar att delta i lokala, nationella och internationella 

evenemang, läger och tävlingar. 

Föreningsutveckling 
Styrelsens målsättning är att under verksamhetsåret hitta nya former där styrelsen kan utveckla 

träningen och föreningen tillsammans med samtliga medlemmar och tränargruppen.  

 

Styrelsen har målsättningen att under verksamhetsåret 2022/2023 se över föreningens 

användande av sociala medier (Instagram, Facebook, Discord) samt se över möjligheten att utse 

en eller flera mediaansvariga för föreningen. Därutöver avser styrelsen att utveckla föreningens 

hemsida och Facebook-sida i syfte att sprida information om föreningen och locka nya 

medlemmar till föreningen. 

 

Styrelsen avser under verksamhetsåret att ytterligare se över verksamheten med avsikt att öka 

medlemmarnas engagemang och öka antalet medlemmar i föreningen. 
 


