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Medlemsregistreringen er slut  

31.01. udløb fristen for den obligatoriske 

indberetning af medlemmer til DIF på 

www.medlemstal.dk. Vi kan med glæde 

konstatere at stort set alle fægteklubber lige som 

sidste år har indberettet. 

I 2014 var vi 1475 fægtere i Danmark. Tallet for 

2015 bliver en anelse lavere. Derfor er der fortsat 

brug for, at vi har fokus på at blive flere - for  

klubbernes egen skyld og for DFF's skyld: Flere 

medlemmer er den enkelte klubs og forbundets 

vej til mere og bedre klubarbejde, sportslig 

succes, god økonomi og mere personale - frivilligt 

såvel som lønnet. Derfor skal vi være flere 

fægtere. 

At blive flere kræver af os alle, at vi giver 

medlemstallet et stort fokus i det daglige. Vi skal 

hele tiden gøre en indsats for at rekruttere og 

fastholde medlemmer.  

Nyt fra projekt "Flere fægtere 

i nye klubber" 

I projektet er de 2 sidste af de 4 planlagte klubber 

blevet formelt stiftet i november 2015, Taastrup 

og Rødovre FK. Der har været træning begge 

steder siden sommerferien 2015. 

Medlemsmæssigt er vi ikke oppe på det 

forventede antal efter planen. Til gengæld er 

målene for stævneaktivitet opnået, hvilket de 

øvrige stævneaktive fægteklubber rundt i landet 

nok har bemærket. 

Læs mere om projektet. 

Nye klubber i DFF  

I efteråret 2015 har DFF's 

bestyrelse optaget 2 nye 

klubber i DFF:  

Taastrup  Fægteklub (TAAF)  
http://www.taastrupfaegteklu
b.dk/ 
 
Rødovre Fægteklub (RØF)  
https://www.facebook.com/groups/4384903363
25920/ 
 
De 2 klubber indgår i klubstartsprojektet. 

Sorø Akademis Fægteklub 
I januar i år har DFF's Bestyrelse desuden 

godkendt optagelsen af den nystiftede klub, Sorø 

Akademis Fægteklub, i DFF. 

Sorø Akademis Fægteklub er stiftet d. 12.01. med 

støtte fra Sorø Akademis Skole og DFF. Klubben 

træner foreløbigt 1 gang om ugen, tirsdag 

http://www.faegtning.dk/projekter/flere-faegtere-i-nye-klubber-2014-17/
http://www.taastrupfaegteklub.dk/
http://www.taastrupfaegteklub.dk/
https://www.facebook.com/groups/438490336325920/
https://www.facebook.com/groups/438490336325920/
http://www.faegtning.dk/klubber/oversigt/soroe-akademis-faegteklub/
http://www.faegtning.dk/klubber/oversigt/soroe-akademis-faegteklub/
http://www.soroe-akademi.dk/
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eftermiddag, i de fine historiske rammer på Sorø 

Akademis Skole.  

Elever fra skolen skal som et spændende projekt 

lede klubben ved at arbejde som frivillige for 

klubben i bl.a. klubbestyrelsen hjulpet af en 

lærerrepræsentant fra skolen. Klubben er åben 

for alle, men tilbyder i første omgang primært 

ungdomstræning på kårde. Træner er Bodil 

Grubak fra SGLI's fægteafdeling i Slagelse. Der har 

i gennem tiderne været undervist i fægtning på 

Sorø Akademi, så man kan sige, at sporten nu 

vender tilbage til skolen og byen. 

Desværre har vi pr. 31.12. 2015 også skullet sige 

farvel til 2 klubber: Samsø FK og Rindum SU's 

fægteafdeling. 

DFF byder de 3 nye klubber hjerteligt 

velkommen i forbundsfællesskabet. 

 

 

Ny sponsor i DFF  

DFF  har indgået en sponsoraftale med firmaet 

"Leman" pr. 1. januar 2016. 

For LEMAN er der tale om et spændende 

match. "Vi er godt tilfredse med vores aftale med 

Dansk Fægte-Forbund. Vi støtter en spændende 

sport, og vi kan samtidig identificere os med de 

værdier, som fægtesporten står for; en gammel, 

velrenommeret sport, som løbende fornyer sig i 

takt med udviklingen," udtaler Thomas Krøyer, 

CEO hos LEMAN. 

Dansk fægtnings flotte internationale resultater i 

2015 er en årsag til, at DFF har kunnet få en ny 

sponsor. Sponsorpengene vil i følge aftale med 

sponsoren gå til at støtte kadet- og 

juniorlandsholdsfægteres rejser til udlandet, 

hvilket ligger tæt op ad LEMANs virksomhed 

inden for international transport. 

LÆS LEMANs PRESSEMEDDELELSE 

LÆS om Rejsestøtte 2016 for kadet- og 

juniorlandshold  

 

Fuldtids landstræner 

DFF har ansat Ferenc Toth som fuldtids 

landstræner  fra den 1. januar 2016. 

Vi har ikke siden 2005 haft en fuldtids 

landstræner ansat. Med fuldtidsansættelsen 

ønsker DFF at styrke et talent-elitearbejde i 

fremdrift ved at sikre en endnu tættere relation 

mellem forbundet og landstræneren og et øget 

udbytte af landtrænerens kapacitet. 

Dansk fægtning har i en lang årrække ikke haft 

international succes, men de seneste års 

præstationer skaber grundlag for optimisme og 

en styrket forbundsindsats: 

Bronze Senior VM 2015 – kårde – Patrick Jørgensen 

Guld Junior World Cup-afdeling Hold 2015 – fleuret 

http://da.leman.com/media/1017410/leman_pressrelease_20160108_dk.pdf
http://www.faegtning.dk/aktive/elite/rejsestoette-2016/
http://www.faegtning.dk/aktive/elite/rejsestoette-2016/
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Bronze Junior EM 2015 – fleuret – Kolja Dahlin 

7. plads Senior VM Hold 2014 – kårde 

Guld Junior EM 2012 – kårde – Frederik von der Osten 

Forbundet har igennem flere år haft et godt 

samarbejde med Ferenc Tóth. Vi forventer, at 

ansættelsen med flere arbejdstimer bag 

landstrænergerningen kan komme flere fægtere 

og klubber til gavn. 

Udover DFF's Team Danmark-projekt skal 

landstræneren også løfte en række andre 

opgaver: Ugentlige træningspas, udtagelser, 

træneruddannelse, træningslejre m.v. 

 

 

Trænerkursus Niv. 3 og 4 i 

2016 

Som vanligt har vi tilbud om DFF Træner 1-kursus 

i 2016. Vi holder ikke Træner-2-kursus i år, da vi 

bruger energien på at holde et Træner-3-kursus 

(eliteklubtræner/diplomtræner) og et Træner-4-

forløb (landstræner/akademitræner). 

Sidst vi holdt Niv.-3-kursus i DFF var i 2011, så vi 

regner med, at en række trænere nok skal melde 

sig til. Nogle har allerede meldt til kursusrækken, 

som kører til efteråret. Læs mere om Niv.-3. 

For første gang forsøger vi os også med et Niv.-4-

uddannelsesforløb, hvor Malte Trier Mørch, 

Trekanten (Østerbro) er ved at starte på 

uddannelsen hos DIF og DFF. Læs mere om Niv. 4. 

DFF-medaljer til stævner 

DFF's bestyrelse har besluttet, at DFF's medaljer 

ikke længere kan købes af klubber til almindelige 

stævner, men forbeholdes noget særligt. Derfor 

udleveres medaljerne fortsat gratis af DFF til 

klubber, der afholder Danmarksmesterskaber 

sammen med DFF. 

Generalforsamling - Ny 

klubbestyrelse? - send os 

kontaktinfo 

Mange klubber har i disse måneder 

generalforsamling. Husk, at I ifølge DFF's 

medlemsbetingelser har pligt til at holde DFF 

orienteret om kontaktoplysninger på samtlige 

bestyrelsesmedlemmer. Dermed kan vi også 

nemmere holde kontakten til hinanden. Husk 

derfor at sende en opdateret liste med 

kontaktinfo på jeres bestyrelse til 

dff@faegtning.dk, når I har holdt 

http://www.faegtning.dk/media/3209/traenerkurser-niv-1-invitationer-foraar-og-efteraar-2016.pdf
http://www.faegtning.dk/aktiviteter/2016/traenerkursus-niv-3-1-weekend/
http://www.faegtning.dk/aktive/traenere/traeneruddannelse/niveau-4/
mailto:dff@faegtning.dk
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generalforsamling. Yderligere skal I huske, at 

opdatere klubbens kontaktoplysninger for 

kasserer og formand på www.medlemstal.dk, 

hvor I indberetter medlemstal til Danmark 

Idrætsforbund. Fægteforbundet hverken kan eller 

må opdatere data på DIF's hjemmeside for 

medlemsindberetning.   

Skoleevents - Skolen i 

virkeligheden 

Til jer, der laver aktivitetstilbud til skoler, er 

hjemmesiden http://skolenivirkeligheden.dk 

endnu en mulighed for at få synliggjort jeres 

tilbud til skoler. I kan oprette til tilbud gratis. Sitet 

er opdelt efter, hvor i landet I befinder jer. Brug 

30 minutter på at skrive en tekst. Så kan flere 

skoler og skolelærere måske finde jeres klub og 

skoletilbud. 

Plastikfægtning - klassesæt - 

alt udlånt 

I kan fortsat låne vores klassesæt med 

plastfægteudstyr til brug for undervisning af 

folkeskoleklasser. Flere og flere fægteklubber 

låner dem. Vi har 5 klassesæt. I skal bare sørge 

for at bestille i god tid, for i perioder er alt udlånt. 

Kontakt os i tide, så finder vi sikkert en løsning, så 

I let kan komme ud og undervise i fægtning på en 

skole. Det er nemlig nemmere med 

plastikudstyret end det rigtige fægteudstyr.  Læs 

mere om klassesættene.  

Ophardt Software - 

stævneafvikling - ny manual 

Ophardt er i forbindelse med introduktionen af 

ny software i efteråret 2015 kommet med en ny 

brugermanual til stævneafvikling. Manualen kan 

være interessant læsning for de klubber, der 

anvender Ophardtsystemet ved 

stævneafholdelse. Foreløbig findes manualen på 

tysk, men en engelsk version skulle være klar til 

juli. Vi holder Ophardt-kursus til maj ved 

Trekanten International.  Se manualen. 

Efterlysning - Pointpokal 

Damekårde 

Til Høststævnet i september 2015 fik vinderne af 

DFF's seniorranglister overrakt pointpokaler og 

blev behørigt hædret (se billede ndf.). Desværre 

kunne vi dog ikke overrække en pokal på 

damekårde, for den er væk, selv om den forud 

blev efterlyst hos forudgående års vindere. 

Jagten på den forsvundne pokal er i gang! Støder 

I på den, så kontakt DFF's Sekretariat, 

http://www.medlemstal.dk/
http://skolenivirkeligheden.dk/info-om-siv
http://www.faegtning.dk/aktive/boern-unge/skoleaktiviteter/klublaan-dffs-klassesaet/
http://www.faegtning.dk/aktive/boern-unge/skoleaktiviteter/klublaan-dffs-klassesaet/
http://www.faegtning.dk/aktiviteter/2016/ophardt-kursus-for-staevneledere-og-klubadministratorer/
http://www.faegtning.dk/media/3291/handbuch_ophardt-touch-2016-tysk-version.pdf
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dff@faegtning.dk, så pokalen kan komme på 

rette hænder. 

B&U Sommerlejr 01.-06.08.  

Sæt krydser i kalenderen på dagene 01.-06. 

august, hvis du skal deltage som fægter eller 

træner på DFF's B&U Sommerlejr. Masser af 

fægtning, masser af skæg.  

Mere information vil komme på hjemmesiden. 

Søg Karen Lachmanns Fond 

Fonden uddeler årligt et mindre beløb til unge, 

især kvindelige fægtere under 20 år, til at fremme 

deres konkurrencefægtning. Ansøgning kan 

løbende sendes til fondsbestyrer Ole Kokborg 

(DFF's kasserer). I 2016 uddeles legatet i maj i 

forbindelse med stævnet "Trekanten 

International" og fristen for at komme i 

betragtning for 2016 er 10.04. 2016. Send 

ansøgning her.  

1-2-idrætsleder - I kan lige nå 

det. 

Bliv bedre rustet som ny klubleder på 

bare 1 dag 
I DFF har vi ikke kun trænerkurser. Vi har også et 

lille idrætslederkursus i Ry d. 06.03., som har en 

enægget tvilling i København d. 

19.03. Kurset er for begyndere i 

jobbet som 

leder/bestyrelsesmedlem i en 

fægteklub. 

I kan lige nå at tilmelde jer kurset 

i Ry d. 06.03. med tilmeldingsfrist 

28.02. eller kurset i København d. 

19.03. med tilmeldingsfrist 12.03.  

 

Repræsentantskabsmøde d. 

17.04. 2016 i jeres forbund -  

Den 17.04. er en vigtig dag for jeres klub og DFF. 

Der er nemlig Repræsentantskabsmøde 

(generalforsamling) i klubbernes forbund, DFF, 

hvor I som klub har medindflydelse på, hvordan 

fællesskabet af fægteklubber og dansk fægtning 

skal ledes og forvaltes, hvilke politiske linjer der 

skal føres, og hvilke aktiviteter der skal laves. Det 

er også en mulighed for at høre, hvordan det går i 

dansk fægtning, og hvilke fremtidsplaner der er - 

og hilse på alle de andre klubber. 

På Repræsentantskabsmødet er I som klubber 

med til at vælge forbundets ledere i Bestyrelse og 

mailto:dff@faegtning.dk
http://www.faegtning.dk/aktiviteter/2016/sommerlejr-for-boern-og-unge-2016-med-dff-i-kalundborg/
mailto:kasserer@faegtning.dk
http://www.faegtning.dk/aktiviteter/2016/1-2-idraetsleder-1-dagskursus-i-ry/
http://www.faegtning.dk/aktiviteter/2016/1-2-idraetsleder-1-dagskursus-i-ry/
http://www.faegtning.dk/aktiviteter/2016/1-2-idraetsleder-1-dagskursus-koebenhavn/
http://www.faegtning.dk/aktiviteter/2016/1-2-idraetsleder-1-dagskursus-koebenhavn/
http://www.faegtning.dk/aktiviteter/2016/repraesentantskabsmoede-2016/
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Fægteplakater! 

Vi har masser af Gå til fægtning-plakater på 
lager. Fægteklubber få dem gratis hos DFF's 
Sekretariat - dff@faegtning.dk.  
 

Plakaten fås i A2 - og A3-format. Samme motiv og tekst 
kan også bestilles som postkort. Hvervefoldere har vi 
skam også.  
 

I kan benytte materialerne i forbindelse med 
markedsføring og hvervning af nye fægtere. 

 

Der er mange måder at rekruttere på......

 

Find flere idéer til rekruttering og andet klubarbejde i 
DFF's Idébank 

 

 

udvalg. Det er vigtigt for fællesskabets arbejde, at 

disse frivillige ledere findes. Hvis posterne ikke 

besættes med dygtige og engagerede folk, så 

bliver det vanskeligere at varetage fællesskabets 

interesser og løse forbundets mange opgaver til 

gavn for jer i klubberne. 

Derfor er det vigtigt, at I møder op, og at I finder 
folk i klubberne, der vil tage en tørn og stille op 
for jeres forbund til gavn for fællesskabet og 
dansk fægtning.  
 

DFF søger frivillige 
Der vil på Repræsentantskabsmødet være valg til 

og ledige poster i både DFF's bestyrelse og 

udvalgene (bredde, børn&unge, veteran og elite). 

Det er bare at stille op til valg på selve 

mødedagen. 

I er velkomne til at kontakte DFF's Formand, Jan 

Sylvest Jensen, hvis I vil vide mere.  

Hvis man ikke lige er til en politikerpost, så har 

DFF brug for frivillige hænder til løsning af små og 

store opgaver, som ikke nødvendigvis kræver et 

valg eller et længerevarende engagement. Det 

kan fx. være som Ophardtansvarlig, hjemmeside - 

eller pressemedarbejder, materielreparatør, 

lejrleder, lejrhjælper, kursusunderviser, praktisk 

gris m.m.  

Bare henvend jer til 

formanden, så 

sætter han jer i 

sving.  

DFF har lavet en lille folder om DFF til brug i 

klubberne. Folderen om DFF kan bestilles gratis 

på DFF's sekretariat. 

Med venlig hilsen  
 
DFF Udviklingskonsulent  
Martin Wiuff 
5053 6314 
konsulent-oest@faegtning.dk 

mailto:dff@faegtning.dk
http://www.faegtning.dk/media/1315/plakat_gaa_til_faegtning_46973_k4.pdf
http://www.faegtning.dk/media/1319/postkort_gaa_til_faegtning_46972_k3.pdf
http://www.faegtning.dk/media/1057/00000-gaa-til-faegtning-folder-2014-uden-sponsor.pdf
http://www.faegtning.dk/klubber/
http://www.faegtning.dk/om-dff/organisation/bestyrelse/
http://www.faegtning.dk/om-dff/organisation/bestyrelse/
http://www.faegtning.dk/media/3192/dff-folder-om-dff-2015.pdf
mailto:konsulent-oest@faegtning.dk

