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Allmänt
Vid årsskiftet 2018/2019 hade klubben 40 medlemmar (31 män och 9 kvinnor). 

Styrelsen har sammanträtt regelbundet varje månad. Klubbens nya hemsida är under 
uppbyggnad. Den ekonomiska redogörelsen finns tillgänglig som bilaga.



Träningar
Järfälla Fäktklubb har under verksamhetsåret haft träningar tisdagar, onsdagar och 
söndagar i Viksjö Sporthall.  

Martin Radler har under året varit huvudtränare under våren , till hösten började 
Angelica Duenas Jacome sin anställning som huvudtränare hos oss.

 Vi har erbjudit fysträning på tisdgagar, fäktträning på onsdagar och nybörjarträning på 
söndagar. Tränare har Martin Radler, Jonathan Bladin, Carl Ehn och Angèlica Duenas 
Jacome varit.

Klubben har hållit antal medlemmar och tränande barn/ ungdomar konstant. Målet 
under året har varit att förmå fäktare som kommit längre i sin fäktkarriär att stanna i 
klubben samtidigt som vi aktivt har marknadsfört klubben med mål att värva nya 
medlemmar.

Klubben ska fortsätta utbilda och lyfta fram ungdomsledare samt se över möjligheterna 
till fler tränare. Vi ska fortsätta att utveckla samarbetet med andra florettklubbar i 
Stockholm.

Nybörjarkurs
Vi har under året genomfört nybörjarkurser på söndagar med mycket bra deltagande, 
Martin Radler ansvarade.

Tävlingar
Klubben har under året deltagit i florett på S:t Eriks Cupen med genomgående goda 
resultat med många pallplatser. 

Våra nybörjare har nått goda tävlingsresultat på tävlingen Gröna hjärtat.
Den 10 juni 2018 genomförde klubben sitt traditionsenliga klubbmästerskap för 
2017/2018.

Ängsjölyftet 

Nytt för i år är att Idrottslyftet ersätts med Ängsjölyftet, en satsning från kommunen 
som pågår under maj månad. Ungdomar ska ges chansen att prova på olika 
idrottsgrenar. German Valero-Parra, Jonathan Bladin och Rasmus Nyström erbjöd prova-
på- verksamhet vid flera tillfällen.

Marknadsföring

Fäktklubben har deltagit på Görvälndagen vid Görvälns slott den 6 juni. Vi visade upp vår
verksamhet och erbjöd prova-på-fäktning på gräsmattan nedanför slottet, vilket visade 
sig vara väldigt populärt för alla åldersgrupper. Ett bra sätt att marknadsföra klubbens 
verksamhet och nå ut till så många som möjligt.

Vi deltog även på Järfällafestivalen vid Jakobsbergs centrum



Görvälndagen resulterade i nya medlemmar både i nybörjarkursen men även i de äldre 
klasserna.

Ekonomi

Klubben har en stabil ekonomi. Årets överskott på 9981kr överförs till Eget kapital på 
nytt år. Se förvaltningsberättelsen.

Under 2018 har klubben sökt pengar från Idrottslyftet SvFF för att kunna genomföra 
olika satsningar inom klubben. Dessa satsningar har främst haft som mål att rekrytera 
fler tjejer till föktningen, med fokus på tjejer i utsatta områden. Vi fick medlen beviljade 
och har genomförd olika insatser, bland annat ett tillfälle i Huset på höjden, samt prova-
på på fritidsgården Station 7 i Kallhäll. Dessa satsningar måste ses på längre sikt då det 
kräver tålamod och marknadsföring att rekrytera barn och unga till idrottsaktiviteter.

Träningslokalen
Vi tränar i Viksjö Sporthalls B-hall. 

Jakobsberg 10 mars 2019
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