
 

Nyt fra Udviklingskonsulenten  1-2013  Side 1 
 

 
Nyt fra Udviklingskonsulenten   Februar 2013 1/2013 

FIE fylder 100 år i 2013: 

DFF fyldte 100 år i 2007. Nu er det blevet FIE's tur 

- d. 29.11.13. Det internationale fægteforbund 

fejrer begivenheden i gennem hele året med en 

række tiltag, vandreudstilling og Hall-of-fame ved 

internationale stævner, som I kan læse om her. 

Hvis nogen af jer kan opstøve datoen for DFF's 

optagelse i FIE, så send oplysningen til DFF's 

Sekretariat - dff@faegtning.dk.  Vi giver en flaske 

vin til den første, der svarer. FIE har spurgt os, 

men vi har indtil videre ikke kunnet finde 

oplysningen i vores arkiv, og en del dokumenter i 

FIE gik vidst desværre tabt under 2. verdenskrig. 

FIE's blad "Escrime" kan læses gratis på 
internettet som et digitalt kvartalsmagasin. Man 
kan tilmelde sig og få en mail om nye udgaver 
her: http://www.fie.org/en/news/fie-magazine-
escrime-xxi-goes-digital-0-418  Bemærk de 
danske fægtere på forsiden af nyeste blad. 

 

 

 

 

Lejrteam søges til DFF's Sommerlejr 

(uge 31) - eller bliver der mon ingen 

legendarisk sommerlejr i år? 

Michael Gyes og Casper Grønbech, som i mange 
år har været drivkræfterne bag DFF's Sommerlejr 
i Bramming (/Gørlev), er efter års tro tjeneste 
gået på pension som lejrteam. Det er efter en del 
sonderinger endnu ikke lykkedes DFF at finde nye 
ledere til den traditionelle lejr. Uden ledelse, 
ingen lejr. Ender det mon med, at der ingen lejr 
kommer i 2013? Det kan I sørge for, at der gør. I 

behøver ikke være fægtetrænere for at melde jer. 
Det er ledere, der mangler.  
 
Kontakt straks DFF's B&U-udvalg, hvis I vil være 
en del af lederteamet på DFF's Sommerlejr i uge 
31: BogU@faegtning.dk 
 
Dermed kan I gøre 60-70 fægtebørn jublende 

glade, sikre eksistensen af en af DFF's bedste 

aktiviteter, være med til at lave et fantastisk 

program, koordinere trænernes indsats, få total 

klub - og forbundsrespekt på den 

anerkendelsesværdige måde, og blive mange 

erfaringer og sommeroplevelser rigere. Kort sagt: 

Søg ledertjansen, så skal alt andet gives jer i 

tilgift! 

DFF-Roll-ups til udlån: 

DFF har i 2012 indkøbt 6 roll-ups, som DFF vil 

benytte til at reklamere for fægtning. Klubberne 

http://www.fie.org/en/centennial/introduction-106-2752
mailto:dff@faegtning.dk
http://www.fie.org/en/news/fie-magazine-escrime-xxi-goes-digital-0-418
http://www.fie.org/en/news/fie-magazine-escrime-xxi-goes-digital-0-418
mailto:bogu@faegtning.dk
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kan låne dem hos DFF i forbindelse med 

markedsføring ude i klubberne. 

Roll Ups er fordelt til udlån på følgende måde: 

2 på DFF's Sekretariat i Brøndby - Klubber i 

Region Sjælland og Hovedstaden kontakter 

Sekretariatet for lån: dff@faegtning.dk 

1 i Odense - klubber i Syddanmark kontakter 

Odense Fægteklub for lån af DFF's roll-up. 

1 i Århus - klubber i Region Midtjylland og 

Nordjylland kan kontakte JAF for lån af DFF's roll-

up. 

2 roll-ups er placeret på DFF's materiellager og 

kan bestilles sammen med DFF's Stævnemateriel, 

når I bestiller stævnemateriel til danske 

ranglistestævner. 

 

DFF har også markedsføringsmateriale i form af 

folder, håndbog for tilskuere, plakater, 

forældreguide. Dette materiale kan udleveres ved 

henvendelse til DFF's Sekretariat i Brøndby. 

Idræt for ALLE børn - klubber kan 

søge penge hos DIF: 

DIF har i januar 2013 starter 
projektet “Idræt for ALLE 
børn”. "Idræt for ALLE børn" 
giver klubberne mulighed for 
at søge støtte til klubbens 
økonomisk vanskeligt stillede 
børn og unge op til 18 år. 
 
Der kan af klubben 
søges støtte til kontingent, personligt 
fægteudstyr, deltagelse i stævner og lejre! 
Der er lavet en flot hjemmeside, hvor I kan læse 

mere om projektet, følge det, og se 

mulighederne: http://www.alleboern.dif.dk/. 

Det er klubberne, der skal søge på vegne af børn 

og unge under 18 år. Det gøres 

her: http://www.alleboern.dif.dk/Saadansoegerd

u.aspx. (klik på ansøgningsskemaet til højre) 

Børnene behøver endnu ikke være medlemmer af 

klubben. 

Det er faktisk ikke  så administrativt besværligt / 

tidskrævende for klubben at søge midlerne – 

hvilket gør det nemmere for jer i klubberne og 

letter mulighederne for vanskeligt stillede børn og 

unge.  

Se ansøgningsskemaet for, hvor lidt arbejde der 

kræves af jer og medlemmerne. 

DFF håber, I vil være med til at give et 
håndsrækning til jeres medlemmer med behov. 

Ny virtuel værktøjskasse 

til de frivillige 

DIF har i november 2012 lanceret 

en flot, ny hjemmeside med en 

masse konkrete værktøjer, der 

skal hjælpe de cirka 340.000 

frivillige, som er engageret i DIF-idrætten. 

mailto:dff@faegtning.dk
http://www.alleboern.dif.dk/
http://www.alleboern.dif.dk/Saadansoegerdu.aspx
http://www.alleboern.dif.dk/Saadansoegerdu.aspx
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/B%26U/Ans%C3%B8gningsskema%20Idr%C3%A6t%20for%20alle%20b%C3%B8rn%202013.pdf
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Hvordan afholder idrætsforeningen gode møder? 

Hvordan deler foreningen bedst muligt 

opgaverne ud til flere? Hvordan skaffer 

foreningen flere trænere og ledere? Det ny 

foreningssite fra DIF www.frivillighedstjek.dk, 

giver svarene. 

På www.frivillighedstjek.dk har DIF kort og præcist 

beskrevet en række praktiske værktøjer, som kan 

hjælpe foreningen med den daglige drift og med 

at udvikle sig. Værktøjerne i den virtuelle 

værktøjskasse består af en kort tekst og en 

skabelon, som foreningen kan skrive i. På den 

måde kan en idrætsleder fx nemt kortlægge 

foreningens frivillige kompetencer 

Sitet er spækket med gode råd til det frivillige 

idrætsarbejde, og foreningerne har blandt andet 

mulighed for at tage en test, der resulterer i 

anbefalinger og praktiske værktøjer målrettet 

den konkrete forening. 

 I det hele taget er omdrejningspunktet for 

hjemmesiden overskuelighed, og mange af 

rådene på sitet tager udgangspunkt i, at 

foreningerne kan få meget ud af at danne sig 

overblik over klubbens frivillige arbejde. 

Det er ikke altid nødvendigt med store 

forkromede frivillighedsstrategier. Helt banale 

beskrivelser af ansvarsområder også kan gøre 

det. Dette kan www.frillighedstjek.dkhjælpe med. 

Foruden det nye frivillighedssite udgav DIF i 

midten af december en særudgave af magasinet 

Idrætsliv, der sætter fokus på de frivillige i 

idrætsforeningerne. Læs "Fokus på de frivillige".   

På DFF's Sekretariat kan I bestille flere trykte 

eksemplarer af særnummeret. 

DFF lavede allerede i februar 2012 sine egne 

værktøjskasser til frivilligt arbejde, som kan 

supplere den flotte nye hjemmeside fra DIF med 

eksempler fra fægtesporten og andre 

sportsgrene. Se bl.a. 

Rekruttering og fastholdelse af frivillige - DFF-side 

Ledelsens værktøjer - DFF-side 

Medlemmer - skaf dem og hold på dem 

Slagelse Fægteklub 

(SLGF) fundraisede 

for mere end 60.000kr. 

i 2012 

Man behøver ikke være en 
stor klub for at lave projekter 
og skaffe ekstra penge til 
foreningsarbejdet. Slagelse 
Fægteklub startede i 2012 et 
ungdomsprojekt, der skal 
skaffe nye 
ungdomsmedlemmer til 
klubben og holde på dem. 
Klubben søgte målrettet 
fonde. 
 
Hovedparten af støtten til klubben kom fra 
Slagelse Kommune, som synes den lille klubs 
idéer var så gode, at de var værd at støtte. 

DFF har også i 2013 en pose penge til projekter i 
klubberne. 

www.frivillighedstjek.dk
http://www.frivillighedstjek.dk/
http://www.frillighedstjek.dk/
http://issuu.com/torbenlollike/docs/idraetsliv?mode=window&backgroundColor=%23222222
http://www.faegtning.dk/content/frivillige-rekruttering-og-fastholdelse-generelt
http://www.faegtning.dk/content/ledelsens-v%C3%A6rkt%C3%B8jer
http://www.faegtning.dk/content/rekruttering-og-fastholdelse-af-medlemmer
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På DFF's hjemmeside, kan I læse mere om, at 

Finde penge til klubben. 

Søge DFF's Udviklingspulje 

Ny klub i DFF - Midtsjællands Fægte 

Laug (MFL): 

DFF's bestyrelse har i efteråret 2012 optaget 
Midtsjællands Fægte-Laug i forbundet. Klubben, 
som p.t. fægter kårde og har unge og voksne som 
målgruppe, har hjemsted i Roskilde og er en del 
af Roskilde Skyttecenter. 

DFF ønsker MFL velkommen i DFF. 

Kender I til andre grupper af fægtere, der fægter 
moderne sportsfægtning, og som ønsker 
optagelse i DFF som forening, så kontakt DFF. 

Nye, forhøjede satser for skattefri 

godtgørelser for klubfrivilliges 

arbejde 

Hvis man som klub gerne vil give økonomisk 

kompensation for dækning af udgifter i 

forbindelse med medlemmernes frivillige, 

ulønnede arbejde, hvilket kan være en 

opmuntring og en rimelighed, så følger her de ny 

satser pr. oktober 2012 fra Skatterådet. 

Ulønnede trænere og ledere får fremover 15 

procent mere i kompensation for deres udgifter. 

Udbetaling af skattefri godtgørelse er kun for de 
frivillige, der ikke modtager løn for deres arbejde 
i foreningen. Disse trænere og ledere kan på en 
række områder - uden bilagsdokumentation i 
form af fx regninger - få kompensation for deres 
udgifter til fx telefon, internet, administration (fx 
kontorartikler, porto, møder), indkøb af og vask 
af sportstøj. 
 
De nye satser er:  
Fortæring: 70 kr. (tidligere: 60 kr.) 
Telefon- og internet: 2.300 kr. (tidligere: 2.000 
kr.) 

Administration: 1.400 kr. 
(tidligere:  1.200 kr.) 
Beklædning: 1.900 kr. 
(tidligere: 1.650 kr.) 
Idrætsdommere: 250 kr. pr. 
kamp, max 500 kr. pr. dag 
(tidligere: 200 kr. pr. kamp, 
max 400 kr. pr. dag) 
 
Satser for 
befordringsgodtgørelse, 
rejser med overnatning 
m.m. er uændrede. Alle kan 
ses i DIF's hæfte "Takster 
2013". 
 
Der er intet i vejen for at klubber udbetaler lavere 
godtgørelser end ovenfor anførte. Udbetaler 
klubben større godtgørelsesbeløb end satserne, 
er disse som skattepligtige. Hvad angår fortæring, 
telefon, administration, overnatning kan der dog i 
stedet refunderes afholdte udgifter mod fuld 
bilagsdokumentation (bilag efter regning) i stedet 
for en skattefri godtgørelse. 
 
Læs mere og få en folder med satserne for 2013 
(Takster 2013) 

Status DIF-

medlemsindberetning 

2012 -  

Godt nyt og dårligt nyt 

Fristen for indberetning af 
klubbernes medlemmer 
til DIF udløb 31.01.13.  I 
år skulle klubberne for første gang indberette via 
det centrale foreningsregister (CFR), som blev 
lanceret af DIF, DGI m.fl. i 2012, på den nye portal 
http://www.medlemstal.dk/ 

Først de gode nyheder: Medlemstallet er ikke 
faldet (der er indberettet 1447 for 2012 mod 
1433 i 2011) og kun 1 enkelt af DFF's 30 
medlemsklubber har ikke indberettet! 

Så de dårlige nyheder:  

http://www.faegtning.dk/node/33
http://www.faegtning.dk/node/117
http://www.dif.dk/UDDANNELSE_OG_VIDENSBANK/udgivelser/skatogmoms.aspx
http://www.medlemstal.dk/
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1) Det ser ud som om en række klubber ikke 
følger DIF's regler og dermed indberetter 
forkerte tal: 

De sidste 2 år har klubberne skullet indberette 
ALLE som har været medlemmer i minimum 3 
måneder i løbet af hele kalenderåret og ikke som 
tidligere medlemstallet pr. 31.12. Når 
medlemsindberetningerne for de senere år fra 
disse klubber er stort set enslydende tal, så tyder 
dette enten på, at disse klubber ikke indberetter, 
som DIF's regler siger, de skal. Eller også tyder det 
på en alvorlig stagnation eller 
medlemstilbagegang i disse klubber, da en 
korrekt medlemsindberetning af alle årets 
indmeldte medlemmer, inkl. de i løbet af året 
udmeldte, gerne skulle give noget højere tal 
gennem årene. Samlet set giver det et lavere 
medlemstal i forbundet, som stiller os svagere. 

2) Vi er ikke nok og for få til at drive og udvikle 
fægtningen i forhold til alle de aktiviteter og de 
ambitioner fægtesporten heldigvis har. Og det 
gælder os alle: Forbundet og klubber - store som 
små. 

DFF har igennem årenes løb været under pres for 
at nå et medlemstal på over 2000 medlemmer. I 
de senere år har forbundet og klubberne på 
imponerende vis øget aktivitetsniveauet på alle 
områder, men der skulle jo også gerne være 
nogen at lave aktiviteter for og til at løfte opgaver 
forbundet hermed! 
Et højere medlemstal vil give os alle (både i 
forbundet og den enkelte klub) en større 
mængde fægtere at lave aktiviteter for, en større 
gruppe af fægtere at rekruttere ledere, trænere 
og andre frivillige fra, mere veldrevne og 
levedygtige foreninger, og en større mængde 
fægtere at udvikle talenter fra. 

De fleste klubber i dansk fægtning er ganske små, 
hvilket giver en sårbarhed over for frafald blandt 
såvel fægtere, ledere som trænere og en 
vanskelig økonomi. Selv landets største klubber 
og forbundet mærker denne sårbarhed - for i alle 
andre sammenhænge end vores egen lille danske 
fægteverden er disse enheder også små. Det 
engelske udtryk "small is beautifull" er der ikke 

noget i vejen med, og i DFF bør der være plads til 
at være lille, alle skal kunne være med og der er 
brug for alle. Men det er kendsgerninger, at små 
klubber er de første, der lukker, når der er 
modgang, at flere fægtere i alle klubberne gør en 
forskel i klubarbejdet og at en større 
medlemsvolumen er nøglen til succes for alle 
klubber og smitter af på såvel bredde som 
elitesiden i klubberne og forbundet.  

Flere medlemmer er den enkelte klubs og 
forbundets vej til sportslig succes, bedre 
økonomi og mere personale - frivilligt såvel som 
lønnet. 

Jeg håber, at vi sammen kan give medlemstallet 
et endnu større fokus i 2013. Hvis vi gerne vil 
være flere, så kræver det af os alle, at vi gør en 
yderligere indsats for at rekruttere og fastholde 
medlemmer og gennemtænker vores 
klubstrategier for medlemsrekruttering og 
fastholdelse. Det er et arbejde, der allerede 
gøres, men som vi altid kan forbedre. Al erfaring 
viser, at dette breddearbejde er en ligeså stor, 
vigtig og berigende udfordring som at lave gode, 
internationale fægteresultater. Det kræver 
heldigvis ikke højtuddannede fægtemestre at 
blive flere; det kræver gode ledere og 
klubtrænere - og der er vi alle være med. Med 
henblik på fremtidens 
fægtere er det bestemt 
umagen værd. Og 
fægtning er så god og 
givende en sport, at den 
skal deles med flere. 

 
På opfordring fra DFF's 
Bestyrelse og DFF's 
Lægegruppe bringes 
følgende artikel fra Metroxpress, 08.10.12 Krop 
& Fysik 8.  oktober  2012, 1. sektion, side 35: 

Eliteatleter eksperimenterer med 

kosttilskud  

"Præstationsfremmende kosttilskud som 
koffeinpiller, proteinpulver, kreatin og bikarbonat 
er udbredt blandt elitesportsudøvere , 
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oplyser Team Danmark . 
Men Anti Doping Danmark advarer om at mange 
af midlerne kan indeholde skadelige stoffer.  

Undersøgelser har vist at omkring 10 procent af 
alle kosttilskud indeholder stoffer som ikke er 
angivet i varedeklarationen. For eksempel kan 
der være steroider i proteinpulver, forklarer Lone 
Hansen, direktør i Anti Doping Danmark til 
MetroXpress.  
Lone Hansen mener desuden at det er vigtigt at 
understrege at vejen til gode resultater primært 
skal komme gennem træning og sund kost frem 
for gennem en pille. Effekten ved kosttilskud er 
minimal, og man kan ikke tage en nem genvej til 
hurtige resultater. Derfor 
anbefaler Anti Doping Danmark at 
elitesportsudøvere styrer helt uden om 
hjælpemidler som eksempelvis kosttilskud, 
udtaler hun. " 
 
Læs mere om kosttilskud på Anti Doping 
Danmarks hjemmeside 

ECF-Licenskrav for Cadet Circuit 

og U23-Circuit: 

EFC (det europæiske fægteforbund) har pr. 
efteråret 2012 indført en licensbetaling for den 
kommende sæson gældende for deltagere ved 
EFC's europæiske højniveaustævner: Cadet-
Circuit og U23-Circuit. DFF har valgt at håndtere 
licensen på følgende måde for sæsonen 2012-
2013: 
 
1) DFF's Sekretariat bestiller automatisk licens for 
fægteren, når klubben tilmelder fægteren første 
gang i sæsonen / anmoder om 
forhåndsregistrering. Det indebærer, at klub og 
fægter ikke skal foretage sig noget ekstra. 
2) Ved årsafslutning / sæsonafslutning 
fremsender DFF en licensopkrævning for EFC-
licenser til de klubber, hvis fægtere har fået EFC-
licens ved stævnetilmelding i sæsonen. Beløbet 
pr. fægter er kr. 75,00. 

 

Træneruddannelse og 

dommeruddannelse 2013: 

Tidligere i det nye år har alle klubberne fået 
tilsendt invitationer til ALLE DFF-kurserne for 
trænere og dommere i 2013. ALLE Invitationerne 
findes også på: 
http://www.faegtning.dk/aktiviteter 
 
Vi håber, at klubberne vil sørge for at få 
rekrutteret deltagere til kurserne.  
 
Tag som ledere og trænere en snak med 
fægterne og få dem tilmeldt. 
 
Det er overordentlig vigtigt for kontinuitet og 
udvikling i jeres klubber, at I løbende får 
medlemmer på kurserne, så I har trænere og 
dommere nok nu og i årene fremad. 

  

http://www.antidoping.dk/Medicin/Kosttilskud.aspx
http://www.antidoping.dk/Medicin/Kosttilskud.aspx
http://www.faegtning.dk/aktiviteter
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Datoerne for DIF's Træner 1 og Træner 2-kurser i 
efteråret 2013, som er obligatoriske for fuld 
beståelse af DFF's Træneruddannelse på Niv. 1 og 
2, sender vi som vanligt ud og lægger på 
hjemmesiden, når vi i løbet af foråret har fået 
information herom fra DIF.  
Michael Gyes, Fægteklubben Mahaut, er med 
økonomisk støtte fra DFF og klubben tilmeldt på 
DIF's Niv. 3-kursusrække for Diplomtrænere med 
støtte fra klubben og DFF. DFF ønsker Michael 
held og lykke med kursusforløbet i år 2013-2014. 
 
På DFF's Trænerkurser er der efter 
bestyrelsesbeslutning indført et deltagergebyr på 
kr. 500 pr. kursus grundet DFF's overordnede 
økonomi. Beløbet opkræves hos klubber, der 
tilmelder kursister til trænerkurser. 
 
Det kan derfor være endnu mere relevant for 
klubberne at huske at søge kommunalt tilskud til 
uddannelse. Det er forskelligt fra kommune til 
kommune, hvad der dækkes af udgifter i 
forbindelse med uddannelsestilskud. I de 
kommuner, hvor kun den egentlige kursusudgift 
dækkes, er der nu noget at sørge i modsætning til 
tidligere, hvor DFF's kurser var gratis. Husk også 
at søge tilskud for DIF-kurserne, som er 
væsentligt dyrere. DFF's kurser er stadig ret 
billige sammenlignet med andre 
idrætsforbundskurser - og I får tilmed en bonus, 
når jeres trænere er færdige i 2013: 
 
Igen i 2013 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 2013 kr. 1000,- 
pr. bestået kursist til indkøb af 
fægtemesterudstyr til trænerne, dækning af 
kursusudgifter e.lign. Læs mere her: 
http://www.faegtning.dk/node/256. 
 

App til Fægtning 

Upload 1 dollar. App til fægtekampe: 
http://www.windowsphone.com/en-
us/store/app/fencing-marker/8b26fa42-0687-
420d-9b1d-62c9a96450c9 

Som en udløber af DFF's 
Talentudviklingsprojekt 
arbejder DFF i 2013 på at 
udarbejde en mobil applikation 
til selvtræning for talent og 
elitefægtere i alderen kadet - 
junior. 
Målet er et produkt, der kan 
øge fægternes selvstændige 
træningsmuligheder i og 
udenfor den almindelige 
klubtræning - som et 
supplement hertil. 
 
App-en bliver med øvelser inden for fysisk 
træning, våbenøvelser og benarbejde. 
Konceptet tager tid at udvikle og bliver lavet i 
samarbejde med landstrænerne. 
Undervejs en status på arbejdet medl "Træn-selv-
koncept for unge talent og eliteudøvere" blive 
præsenteret på et trænerseminaret d. 22.03. 
 
Et udkast til en vejledning for trænere er lavet og 
kan ses på: 
http://www.faegtning.dk/node/70 
 

 

På med masken - også ved 

"pudeøvelser" - en anbefaling 

Under et af mine mange klubbesøg i efteråret 
overværede jeg, at en lille dreng fik et stykke 
knækket våbenklinge i panden under pudeøvelser 
i forbindelse med fællestræning i en klub. Altså 
øvelser, hvor man støder mod puder/plader eller 
andet ophængt på f.eks. en væg eller stikker i 
"dukker" under ledelse af en træner. Børnene 
havde ikke maske på, og det var et held, at 
klingestumpen ikke ramte et øje. Drengen slap 
med en flænge over øjet og en alvorlig 

http://www.faegtning.dk/node/256.
http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/fencing-marker/8b26fa42-0687-420d-9b1d-62c9a96450c9
http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/fencing-marker/8b26fa42-0687-420d-9b1d-62c9a96450c9
http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/fencing-marker/8b26fa42-0687-420d-9b1d-62c9a96450c9
http://www.faegtning.dk/node/70
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forskrækkelse. Risikoen er vel lille, når man ser på 
antallet af skader ved sådanne øvelser, men den 
er der, og det er grumt, hvis ulykken sker og en 
fægter får en alvorlig øjenskade. 
  
Fægteklubber har en vis udstrækning af juridisk 
ansvar for, at der gives en sikkerhedsmæssig 
korrekt instruktion og skabes sikre 
træningsforhold under træning. Når sådanne 
øvelser foregår under instruktion ledet af en 
træner i klubben, er det ikke ganske sikkert, at 
forholdet juridisk falder ind under klubbers 
ansvarsfraskrivende tekst i 
indmeldelsesblanketter, sikkerhedsreglement, 
m.m. såsom: “Fægtning foregår på eget ansvar”. 
Uden at drage nogen juridiske konklusioner i det 
pågældende tilfælde, så kan ulykker under alle 
omstændigheder være forfærdelige for fægtere, 
trænere og klubledelser - uanset om de er juridisk 
ansvarspådragende. Heldigvis har vi ikke haft 
alvorlige ulykker i nyere tid i dansk fægtning. 
 
På DFF’s Trænerkurser underviser Ferenc Toth og 
jeg trænerne i, at pudeøvelser gennemføres 
under sikre forhold med maske  - uanset alder: 
Det er endnu mere kraft og vægt bag et udfald 
udført af en voksen fægter mod en pude eller 
andet faststående mål. 
 
Vi vil anbefale jer, at I for sikkerhedens og 
fægternes skyld gør det til en praksis eller regel, 
at der arbejdes med maske under pudeøvelser 
under al klubtræning i jeres klubber. 

Danske stævner 

Alle stævnedatoer frem til sommeren (og flere til) 

er offentliggjort på 

http://www.faegtning.dk/staevner.  

Mange af arrangørerne har også været i god tid 

med invitationer, som er udsendt til jer pr. epost.  

Det er glædeligt og skulle gerne lette 

planlægningen for både klubber og fægtere. Så 

nu er det op til jer ude i klubberne at få sendt 

deltagerne afsted til de mange regionale og 

nationale stævner, der er på programmet.  

 

I løbet af foråret vil DFF komme med en række 

anbefalinger til, hvordan stævner kan tiltrække 

flere deltagere, så stævnerne bliver mere 

spændende for deltagerne og økonomien hænger 

bedre sammen for arrangørerne. 

Held og lykke til jeres fægtere. 

Med venlig hilsen  

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

 

Fik I læst om Træningsmærker til børn på 

hjemmesiden i efteråret? 

Se mere på: 

http://www.faegtning.dk/content/tr%C3%A6ning

sm%C3%A6  rker-til-b%C3%B8rn 

http://www.faegtning.dk/staevner
mailto:konsulent-oest@faegtning.dk
http://www.faegtning.dk/content/tr%C3%A6ningsm%C3%A6%20rker-til-b%C3%B8rn
http://www.faegtning.dk/content/tr%C3%A6ningsm%C3%A6%20rker-til-b%C3%B8rn
http://www.faegtning.dk/content/tr%C3%A6ningsm%C3%A6 rker-til-b%C3%B8rn

