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Nyt fra Udviklingskonsulenterne   December 2010 05/2010 

Kære klubledere og trænere 
Siden sidste ”Nyt fra Udviklingskonsulenterne” udsendt i august har der samlet sig en del 
informationer, som I hermed modtager, mens året går på hæld. 

 
Tid til at indberette medlemmer til DIF 
Så er det tid for klubberne til at indberette jeres medlemstal til DIF. I skulle i løbet af december have 
modtaget brev fra DIF derom. Husk, at returnere oplysningerne til DIF inden 31.01.11. 
Det er en af jeres få pligter som medlemsklubber af DFF ifølge vores vedtægter og har betydning for DIF’s 
tilskud til DFF’s arbejde.  
Som noget nyt skal medlemstallene opgøres for hele 2010 og ikke som tidligere som et øjebliksbillede. 
Gyldige medlemmer er alle, der har betalt kontingent i en forening i mindst to måneder i løbet at 2010 – 
også selv om de senere har meldt sig ud af foreningen. 
 
Hvis der er spørgsmål, så sidder DFF’s Sekretær Jørgen Jakobsen klar til at hjælpe jer på 4326 2097. 

Vejledning til medlemsregistrering (PDF).   Svar på de otte mest stillede spørgsmål.  

Så kom fægtning på TV 
Det er ikke ofte vi får mulighed for at 
se fægtning som danske tv-seere, men 
i november og december i år, var der 
endelig noget fægtning at se for det 
danske folk. 
 
På Eurosport kunne man følge godt 
med i diverse finaler fra Senior VM i Paris direkte og i primetime med danske kommentatorer, som 
svarede på sms-spørgsmål – som der faktisk var en del af fra både fægtende og ikke-fægtende 
seere. Tak til kommentatorerne og til Eurosport som nu flere år i træk har givet mulighed for at 
alle kan se vores spændende sport. Synliggørelse af vores sport er første skridt på vejen til 
udbredelse af vores sport. 
 
I december var igen fægtesporten repræsenteret i programmet ”Min sport” på DR 1 en lørdag 
aften med en reportage og et studiebesøg med fleuretfægteren Phillipe Jørgensen, som deltog ved 
VM i Paris. Lørdagen efter bragte Held og Lotto på DR 1 også et kort indslag fra Mahauts 
Julestævne for B&U. Fik I ikke set programmerne findes links på 
http://www.faegtning.dk/node/31. 
 
Programmerne havde h.h.v 255.629 og 141.737 seere ifølge TV2’s målinger. Mens første skridt på 
vejen mod udbredelse af vores sport er ”synliggørelse” så er nogle af de næste skridt i 
rekrutterings – og fastholdelsesøjemed ”tilgængelighed” og ”åbenhed”.  
Tag godt i mod de nye medlemmer ude i klubberne med blandt andet fleksibilitet, gode sociale 
rammer og et godt set up for et positivt førstehåndsindtryk af fægtetræningen. 
 

http://www.dif.dk/NYHEDER/nyheder/2010/12/~/media/Baseline_site/Filer/PDF-filer/Nyheder/Medlemsindberetning_vejledning2011.ashx
http://www.dif.dk/da/PROJEKTER_OG_RAADGIVNING/raadgivning/Svar_paa_medlemsindberetning.aspx
http://www.faegtning.dk/node/31
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DFF har fået ny hjemmeside – adressen er den 
samme www.faegtning.dk 
Når I klikker ind på www.faegtning.dk vil I se, at DFF har fået ny 
hjemmeside. Vi håber, I vil synes om det nye look og de nye 
muligheder.  
De nye muligheder er der mange af. Blandt kan vi give flere brugere 
adgang til siden, så udvalgsmedlemmer og andre frivillige lettere kan 
lægge informationer til os alle på siden. Desuden er der kommet en stævne – og 
aktivitetskalender, flere informationer og en nemmere mulighed for at lægge billeder og 
dokumenter på siden. Der er også debatfora, hvor fægterne kan komme til orde. I menuen har vi 
valgt at lægge fokus på aktivitet og aldersgrupper og under disse emner vil så udvalgene synliggøre 
forbundets arbejde.  
 
Både på aktivitets – og stævnesiden har vi valgt at lægge fokus på dansk fægtnings egne tilbud. 
Derfor vil I ikke kunne findes alverdens fægtestævner og aktivitetstilbud, men stadig alene danske 
stævner og aktiviteter samt udenlandske kvalifikationsstævner for danske elitefægtere.  
 
Vi håber, I vil synes om hjemmesiden. 
 
Under afsnittet om klubber, har vi valgt at sætte klubbens logoer op. Savner I jeres klublogo på 
siden, så er det blot, fordi DFF ikke har det liggende, og I kan sende det Udviklingskonsulent Øst – 
så kommer logoet på. 
 
En god foreningshjemmeside lever af informationer og frivillige kræfter. Det gælder også DFF’s nye 
hjemmeside. Husk på, at I ude i klubberne er informanter og frivillige kræfter i DFF, og at DFF’s 
hjemmeside bliver en brugbar og aktuel hjemmeside, når I hjælper med til at gøre den levende. 

 
Fægtere kan fortsat overnatte på skoler og i idrætshaller 
I sensommeren var et lovforslag om at 
begrænse overnatninger på landets 
skoler på banen, men det er til jeres 
orientering taget af bordet igen til 
glæde for hele Idrætsdanmark. 
Beredskabsstyrelsen havde ønsket at 
overnatninger på skoler og 
idrætsfaciliteter fremover kun måtte 
finde sted én gang om året og i 
maksimalt fem døgn, hvis lokalerne 
ikke levede op til de samme 
brandsikringskrav, som gælder for 
hoteller. Dermed ville 
idrætsforeninger i mange tilfælde stå 
uden overnatningsmuligheder til deres 
stævner og turneringer. 

http://www.faegtning.dk/
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DIF protesterede over for Beredskabsstyrelsen over udsigten til de nye regler, som ville få 
uoverskuelige konsekvenser for foreningerne. Det medførte, at forsvarsminister Gitte Lillelund 
Bech meddelte Beredskabsstyrelsen, at de stramninger, den ellers havde lagt op til, var 
annullerede. 
 
DFF vil fortsat opfodre klubber, der afholder stævner for specielt B&U, men også voksne, til at 
holde fast i den gode tradition med at tilbyde og/eller i stævneinvitationer informere om billige 
overnatningsmuligheder for fægterne på skoler, klubsale, idrætshaller og lignende.  
 
Det er vigtigt for udviklingen af fægtesporten, at stævnedeltagelse er en mulighed for alles 
pengepung, og at fægtere og deres forældre informeres om andre og billigere muligheder end 
hoteller og vandrehjem. Fægtesporten bør være tilgængelig og åben for alle, så vi bliver flere til 
stævnerne.  
En anden måske lidt mere tidskrævende stævneovernatningsmulighed er i øvrigt privat 
indkvartering hos klubbens fægtefamilier i forbindelse med stævnerne for B&U, hvilket også kan 
fremme venskaber og det sociale liv blandt fægterne.  

 
Lovændring kan fjerne kommunale tilskud og faciliteter fra foreningerne 
Alle fægteklubber – også fægteklubber, der kun har træning for voksne - skal underskrive en 
”Erklæring om indhentelse af børneattester”. Ellers fjerner kommunen sine tilskud og faciliteter 
fra klubben.  
 
ALLE idrætsforeninger har pligt til at underskrive en erklæring om indhentelse af børneattester. 
Det gælder også de foreninger, der udelukkende tilbyder idrætsaktiviteter for voksne. Erklæringen 
er konsekvensen af en lovændring, som Folketinget vedtog ved årsskiftet 2009-2010. Hvis 
erklæringen ikke underskrives, skal kommunen undlade at yde tilskud og anvise idrætsfaciliteter til 
foreningen. Jeres fægteklub vil derfor modtage erklæringen fra kommunen. Erklæringen skal 
underskrives og returneres til kommunen. 
 
Hvad skal voksenfægteklubber så foretage sig? 
Foreninger, der udelukkende tilbyder idræt til personer fra 15 år og opefter, skal én gang om året 
underskrive erklæringen og sende den til den kommune, som foreningen hører under. Når dette 
er gjort, er loven overholdt. Ved at underskrive erklæringen giver foreningen sit samtykke på, at 
den vil indhente børneattester på trænere og lederne, hvis foreningen begynder at tilbyde 
idrætsaktiviteter til børn under 15 år. 
 
Hvad skal fægteklubber med børne- og ungdomsmedlemmer foretage sig?  

Foreninger, der tilbyder idræt til børn under 15 år, er forpligtet til 
at indhente børneattester, når foreningen tilknytter personer, 
som er i direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. 
Det har været et lovkrav siden 2005. Det nye er, at foreningerne 
én gang om året også skal underskrive og sende en erklæring til 
kommunen om, at foreningen nu har indhentet børneattesterne. 

Når børneattesterne er indhentet, og erklæringen er underskrevet og indsendt, er loven 
overholdt. 
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DIF-Træneruddannelser en kæmpe succes - men mest for de øvrige 
specialforbund? 

DIF og specialforbundenes fælles træneruddannelser Træner 1 og Træner 2 (T1 og T2) har flere 
deltagere end nogensinde på DIF-kurserne. 110 nye trænere er på vej ud i foreningerne med en 
stærk idrætsfaglig uddannelse i bagagen. 
DIF og specialforbundene har gennem flere år udbudt træneruddannelserne T1 og T2, som 
henvender sig til trænere, der ønsker at opkvalificere deres trænerkompetencer indenfor bl.a. 
idrætspædagogik, skadesforebyggelse, fysiologisk træning og træningsplanlægning.  
 
For tre år siden deltog ca. 30 trænere fra fire forbund i uddannelserne, mens der sidste år var ca. 
60 trænere fra syv forbund. Men 2010 slog alle rekorder med 110 trænere fordelt på 12 
specialforbund, som modtager undervisning i enten Brøndby eller Århus. 
Den store succes for T1 og T2, hvor specialforbundene tager sig af den praktiske idrætsspecifikke 
del, mens DIF står for den alment idrætsteoretiske del, skyldes ifølge deltagerne den høje 
faglighed i undervisningen samt sparringen og vidensdelingen med trænere fra andre idrætsgrene. 
Desværre kunne kun 1 fægtetræner, Mads Hjerskov fra Hellerup bekræfte dette, for mens det går 
ganske godt med at få fægterne med på vores egen uddannelsesdel ”DFF’s Kurser Niveau 1 og 2”, 
så går det trægt med at få sendt fægtere af sted på DIF-delen, som komplementerer vores 
fægtetræneruddannelse og som er en del af det endelige beståelseskrav på hvert DFF-niveau. 
Tillykke til Mads, som nu kan modtage et diplom fra DFF for færdiggjort uddannelse på Niv. 1 og 2. 
 
Til gengæld kan vi være stolte af at dansk fægtning for første gang nogen sinde har fået trænere 
på DIF’s Dimplomtrænerkursus Niveau 3 med støtte fra DFF og deres klubber. Hele 3 trænere er 
tilmeldt: Knud Skadborg, Rudersdal, og Mads Hjerskov og Mads Eriksen, Hellerup. Held og lykke 
med uddannelsesforløbet over vinteren 2010 – 2011. 
 
Lad os i 2011 sammen få sendt nogle flere trænere på DIF’s kurser T1 og T2, så de kan blive 
flyvefærdige fægtetrænere i vores klubber. 
 
Vil du vide mere om DIF’s træneruddannelser, kan du kontakte Udviklingskonsulent Øst. 
 

DFF Trænerkurser 2011:  
DFF’s egne kurser har igen i 2010 bestået af Niv. 1 og 2 og har haft tilfredsstillende deltagerantal. 
På sigt er det vigtigt for dansk fægtning og udviklingen i klubberne, at vi får langt flere deltagere på 
Niv. 1 kurser, som er basis for videreuddannelse på andre niveauer, og som er vital for 
grundtræningen i klubberne og for udvikling af nye træningshold.  
 
Sammen skal vi med henblik på kontinuitet og udvikling af klubtræningen have sendt langt flere 
fægtere på DFF’s Træner 1 kurser, som uddanner fægtere til at være hjælpetrænere på begynder 
og breddeniveau med særligt fokus på børn og unge. 
 



 

5 
 

2011 skulle gerne byde på en 
styrkelse af 
træneruddannelsesdelen i 
Vestdanmark sammen med 
klubberne og for Østdanmark er 
datoerne for 2011 allerede lagt på 
forbundets hjemmeside, så I kan 
begynde at finde kursister ude i 
klubberne og sætte krydser i 
kalenderne: 
http://www.faegtning.dk/taxonomy
/term/23. 
 
I 2011 vil vi i DFF udover Niv. 1 og 2-
kurser også forsøge os med en egen 
uddannelse på Niv. 3 – 
Eliteklubtræner. 
 

Trænerbonus 2011: 
I 2011 vil der være en lille bonus fra 
Breddeudvalget til klubber, der 
sender fægtere af sted på DFF’s 
Niveau 1 og Niveau 2-kurser. Hvis 
fægtere fuldfører DFF’s Niv. 1 og 2-
kurser modtager klubberne i efteråret 2011 kr. 1000,- pr. bestået kursist til indkøb af 
fægtemesterudstyr til trænerne.  
 
Bonus udbetales alene til klubber, der ikke er pilotklubber i DFF’s Forberedelsesprojekt, da 
projektklubberne allerede modtager bonus for træneruddannelse gennem projektet.  
Vi håber, at Breddeudvalgets tiltag kan anspore og støtte klubberne til at sende flere fægtere på 
trænerkursus, så trænerbemandingen ude i klubberne bliver endnu bedre. Læs mere her:   
http://www.faegtning.dk/node/256. 
 

DFF Dommerkurser 2011 
I 2010 havde DFF’s dommerkurser på sommerlejrene i Bramming og Sakskøbing pæne 
deltagerantal, mens modellen med kursusafholdelse ved stævnerne ikke havde samme succes som 
tidligere – faktisk var antallet så lavt at kurserne blev aflyst. Dommer for dummies-kursus blev igen 
afholdt af DFF i Vestdanmark med Udviklingskonsulent Vest, men DFF ser frem til, at klubberne 
selv kører sådanne kurser, selv om vi hjælper med afviklingen. 
 
I 2011 vender Udviklingskonsulent Vest igen tilbage en med kursusrække i Vest, mens Mads 
Hjerskov vil stå for uddannelse i Østdanmark. Den nationale dommerprøve vil efter forsøg i 2010 
bestå af en ny prøveform, som gerne skulle gøre det nemmere at bestå prøve. Mere information 
følger i starten af det nye år. 
 

http://www.faegtning.dk/taxonomy/term/23
http://www.faegtning.dk/taxonomy/term/23
http://www.faegtning.dk/node/256
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Fægtning er sundt, sjovt, socialt – men skal være lidt mere for voksne? 
I september måned udkom en rapport, der sammenlignede danskeres idrætsvaner med andre 
europæiske lande. En af konklusionerne i rapporten er, at danskere, ikke så overraskende måske, i 
højere grad end andre europæere dyrker fritidsaktiviteter for at have det sjovt og være sammen 
med venner. Undersøgelsen foretaget af Det nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, viser 
således, at 62 % af danskerne i de undersøgelser, der er grundlag for rapporten, svarer, at de 
dyrker sport for at have det sjovt, mens 52 % angiver, at det er for at være sammen med venner. 
Det er en markant forskel til andre europæiske lande. Til sammenligning synes befolkningerne i 
Cypern, Portugal og Estland, alene for henholdsvis 12, 19 og 19’%s vedkommende, at de dyrker 
idræt for at have det sjovt. I alle lande, Danmark inklusiv, er det dog sundhedsmotivet, der er 
nummer 1 på listen over grunde til at dyrke sport. 
Når vi laver fægtetræning i Danmark, må vi huske på, at mange danskere ganske vidst har fokus på 
sundhed, når de dyrker sport, men at det sjove og det sociale i flere tilfælde vægtes højt i forhold 
til motion, præstationer, resultater og selvudvikling. 
Hos de voksne fylder sundhedsmotivet mere end hos børnene, når de voksne begynder at dyrke 
sport. Det kan også være sundhed, som får danskerne til at melde sig ind i en sportsklub, men når 
de først er blevet en del af fællesskabet i klubben, så kommer de sociale værdier indover og 
vægtes højt. Når de har det sjovt med de andre medlemmer, er det i høj grad med til at fastholde 
motivationen til at fortsætte med at dyrke idræt. 
En undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut viser, at 90 % af børn og unge mellem 7 og 15 år er 
medlem af en idrætsforening og 41 % af voksne over 16 år har dyrket sport i en idrætsforening 
indenfor det sidste år. 
I fægtesporten har vi i gennem de seneste 10 år oplevet en god vækst i børne - og 
ungdomsmedlemstallene ude i klubberne. 2/3 af fægterne i Danmark er under 25 år. Det er en 
udvikling vi kan være glade for og stolte af, og vi skal fortsat have fokus på udvikling og kontinuitet 
i børne - og ungdomsfægtningen. Lige som nogle andre idrætsgrene har vi et lavere / stagnerende 
antal voksenudøvere, og her har vi pæne muligheder for vækst. Danmarks Idrætsforbund har i de 
kommende år øget fokus på at øge antallet af sportsudøvere blandt seniorer og veteraner, og det 
er også her DFF kan vokse og styrkes yderligere.  
 
Derfor bør vi i forbund og klubber se på, hvordan vi kan få flere seniorer og veteraner til at dyrke 
mere fægtning, og i den forbindelse huske på, at undersøgelser viser os, at det (også) for de voksne 
er den sunde, sjove og sociale fægtning, vi bør have fokus på og bygge træning og klubliv op 
omkring. 
 
Heldigvis har DFF i efteråret 2010 fået et styrket, bemandet Breddeudvalg i DFF, som vi håber på, 
sammen med klubberne vil bidrage til at udvikle fægtningen for voksne over de kommende år. 
 
Den 30.01. 2011 inviteres alle klubberne til et Visionsmøde i Odense, hvor vi alle sammen skal 
kigge på, hvor dansk fægtning og DFF i de kommende år skal bevæge sig hen. Invitation til dette 
møde følger snart i det nye år. 
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Er fægtesporten starten på en politisk karriere? 

Noget kunne tyde derpå: I 2010 blev den russiske kårdefægter Pavel Kolobkov, OL-vinder og 4 
dobbelt verdensmester udpeget som vice-minister for idræts, turisme og ungdomsanliggender i 
Rusland, mens OL-medaljetageren på kårde i 1968 og 1972, ungareren Pál Schmidtt blev valgt som 
Ungarns præsident. Talemåden ”pennen er stærkere end sværdet” står måske for fald i 
kommende politiske dueller.  
Muligvis startede fægterne deres politiske karriere med som politikere i deres hjemlands 
fægteforbund.  
 
DFF har ledige udvalgsposter i forbundet til folk både med og uden storpolitiske eller præsidentielle 
ambitioner…. Kontakt DFF’s bestyrelse, hvis du vil være med som leder og politiker i DFF. 
 

Ny musketérfilm på vej med dansker som osteskurken!  
Det er ganske vidst, lyder det fra Hollywood. En ny version af 
klassikeren ”De tre musketerer” er på vej og rammer de 
amerikanske biografer i oktober 2011. Den danske skuespiller, 
Mads Mikkelsen, spiller igen i internationalt regi en skurkerolle. 
Denne gang som kardinal Richelieus håndlanger, Rochefort – 
osten hedder en roquefort. 
Som forberedelse til filmen har Mads Mikkelsen i flere uger 
gået til fægtetræning hos den regerende Europamester i 
fægtning Imke Duplitzer, der også vandt sølv i fægtning ved OL. 
 
”Det er hamrende 
hårdt at fægte, 
men også meget 
sjovt. Jeg er helt 
øm i mine håndled 
nu. Jeg har også 
haft en del 

ridetræning”, siger Mikkelsen (til Ekstra Bladet), der 
bliver kastet ud i adskillige fægtescener i filmen, især 
med filmens unge helt D’Artagnan, der skal spilles af den kun 18-årige skuespiller Logan Lerman 
kendt fra blandt andre filmen ’Percy Jackson og Lyntyven. Endvidere medvirker Orlando Bloom og 
Milla Jovovich. Læs mere her: http://www.imdb.com/title/tt1509767/  
 
Bered jer ude i klubberne på, at filmen kan være vejen til nye medlemmer i specielt de unge 
aldersklasse. Hvis I kan følge op på en dansk filmpræmiere med spændende medlemstilbud til de 
nye musketerer, vil det sikkert øge medlemstilgangen. 

Godt Nytår og et godt fægteår 2011 til jer alle 

Med venlig hilsen 

Martin Wiuff, Udviklingskonsulent Øst, DFF. 


