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Udviklingspuljen er på spil igen 

- i år med 90.000kr til 

klubaktiviteter!  

For 5. år i træk kan DFF's udvalg (bredde, B&U og 
veteran) tilbyde klubberne, at forbundet støtter 
det klubarbejde, som matcher DFF's mål- og 
handlingsplaner, med en økonomisk 
håndsrækning og konsulentrådgivning.  
Det er det lykkedes at afsætte hele 90.000 kr. til 
spændende nye klubaktiviteter.  
 
Vi håber, at I vil gribe chancen for at sætte gang i 
aktiviteterne til gavn for klubben og dens 
medlemmer, og bruge nogle pengene netop i 
jeres klub. 
  
Formålet med Udviklingspuljen er, DFF hjælper 
klubberne med at få tingene til at ske ude i 
klubberne, hvor medlemmerne er, gennem at 
starte en række aktiviteter og tilbud, der kan øge 
aktivitetsniveauet, styrke medlemstilgangen og 
fastholde medlemmerne.  
 
I 2013 vil klubberne kunne søge støtte til / via:  
 

1. KVIK-Kasse  
2. Klubudviklingsprojekter  
3. Start af satellitklub / datterklub 
4. Udenlandske fægtere til B&U-
stævner 
5. Gæstebesøg (Nyhed pr. januar 2013)  

6. Skole/SFO-samarbejde  
7. ”Tøsetræf”   
8. Familietræning (Nyhed pr. januar 

2013)   

9. Klubaktiviteter for unge (15-25år) 
eller for 40+  
10. Fægtehold for 40 + (side 9)  

Læs mere om, hvad der nærmere kan søges til 

og hvordan der søges på 

http://www.faegtning.dk/node/117. 

DFF 

Plastudstyrsæt - 

klassesæt til 

udlån 

DFF har 3 sæt 
plastfægteudstyr til udlån 
til klubber, der vil arbejde 
med skoler, SFO-er e.lign. 
på en nemmere måde end 
ved brug af fuldt 
fægteudstyr. Udstyret er 
pakket i tasker med 12 
sæt i hver taske. 
 
Udstyret er nemt at transportere og sætte op og 
kræver mindre sikkerhedsinstruktion end 
konkurrenceudstyret. Udstyret er ikke elektrisk. 
Men det egner sig fint til en god og sjov 
introduktion til "det færdige spil". Så kan 
eleverne inviteres til klubbens træning, og her 
prøve at fægte med elektrisk markering og 
metalvåben. 
  
Aldersgruppe: 2.-8. klasse. 
Antal elever: Op til 12 
elever pr. taske. 
  
Indhold: (pr. taske) 
12 plastmasker 
12 stofveste 
12 plastvåben 
1 kæmpe taske 
1 lærervejledning 
(engelsk) 

  
Læs mere om 
klassesættene og brug 
heraf.  

http://www.faegtning.dk/node/117.
http://faegtning.dk/content/dff-plastudstyrss%C3%A6t-klasses%C3%A6t-2x12-elever
http://faegtning.dk/content/dff-plastudstyrss%C3%A6t-klasses%C3%A6t-2x12-elever
http://faegtning.dk/content/dff-plastudstyrss%C3%A6t-klasses%C3%A6t-2x12-elever
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Søg klubstøtte fra DFF's 
Breddeudvalg til 

Nak og Æd-
fægtning 

- fægtning for mænd og andre drengerøve: 
 

DFF's Fægtekoncept: "Nak og Æd" er et 
klubstøttekoncept til aktiviteten for 
mænd og store drenge, der elsker 
fægtningen og spændingen i kampen. 
En aktivitet med mandehørm, 
fægtetricks, en bid mad og lugten af 
sved og grafit.... 
  
Målgruppe: Veteran, senior, junior-fægtere - 
herrer (fra mere end 1 klub) 

Forankring: Aktiviteten skal afholdes af en 
klub med medlemmer i målgruppen. 

Varighed: 1-dagsaktvitet - min. 5 timer. 
Mål: Samle primært voksne fægtere med 
henblik på socialt samvær, fægteoplevelser og 
erfaringsudveksling,  
 
Tilskud: DFF yder tilskud på: 
1500kr. ved mellem 10 og 15 mandlige 
medlemmer - minimum fra 2 klubber 
2500kr. ved mellem 16 og 25 mandlige 
medlemmer - minimum fra 2 klubber 
3000kr ved over 25 mandlige medlemmer - 
minimum fra 2 klubber 
 
 
Ansøgning: 
Læs mere om hvordan I søger og om 
betingelser for tilskud på: 
http://www.faegtning.dk/content/nak-og-

%C3%A6d-f%C3%A6gtning-2013 

 

  
Hvis klubben ønsker at låne 1-2 sæt, så 
kontakt DFF's Udviklingskonsulent. 
 

Det er også muligt for klubber at få et 

udstyrssæt til eje i forbindelse med 

gennemførelse af et skolesamarbejdsforløb med 

en skole og DFF som partner (DFF's 

Udviklingspluje afs. 6). Klubben får tasken som 

DFF-støtte og beholder sættet efter forløbet. 

Foræringen af sættet træder i stedet for den 

økonomiske puljestøtte. 

 

 

 

 

DFF-projektor 

DFF har indkøbt en projektor med transporttaske 
til brug for DFF's ledere og undervisere i 
forbindelse møder, kurser o.lign. 
Klubber kan låne projektoren, hvis klubben selv 
henter og tilbageleverer projektoren. Kontakt 
DFF's Sekretariat for nærmere aftale: 
dff@faegtning.dk 
 

DFF 

Dommerforum 

på FACEBOOK 

DFF har oprettet "Dommerhjørnet" på Facebook, 

som er et forum for uddannede DFF Nationale 

dommer. På "Dommerhjørnet", som bestyres af 

DFF's Dommerkonsulent, Mads Hejrskov, kan 

nationale dommere lære af hinanden, udveksle 

erfaringer, drøfte afgørelser, orientere om 

regelopdateringer og tage dommerrelevante 

emner op.   

"Dommerhjørnet" er et lukket gruppe for DFF-
dommere. Hvis du er uddannet dommer,  kan du  
tilmelde dig ved at kontakte Mads Hejrskov - 
kontakt f.eks. via hans Facebook-profil. 

http://www.faegtning.dk/content/nak-og-%C3%A6d-f%C3%A6gtning-2013
http://www.faegtning.dk/content/nak-og-%C3%A6d-f%C3%A6gtning-2013
http://www.faegtning.dk/content/udviklingskonsulent
http://faegtning.dk/node/117
http://faegtning.dk/node/117
mailto:dff@faegtning.dk


 

Nyt fra Udviklingskonsulenten  2-2013  Side 3 
 

Ophardt-links på DFF-hjemmeside 

På www.faegtning.dk kan du på forsiden: 
 

 Oprette dig som almindelig bruger i 
Ophardt. 

 

 Logge på Ophardt. 
 

 Finde On-Line-stævneresultater. 
 

 Finde de danske ranglsiter 

Ophardt-tips ved stævnetilmelding 

Klubberne har nu et stykke tid skulle tilmelde 
fægtere til DFF-stævner via Ophardt Online- 
stævnetilmeldingssystemet. 

Jeg har samlet lidt forskellige erfaringer her: 

Klubadministrator kan ved stævnetilmelding 
ikke finde fægter, som tidligere har været 
tilmeldt via Ophardt: 

1. Fjern "flueben" for "aktiv" og "alderskontrol". 
2. Hvis det ikke virker, så kontakt DFF's 
Sekretariat for hjælp. 
 
Lad for guds skyld være med at oprette fægteren 
på ny. Fægtere kan IKKE forsvinde/slettes i 
Ophardt, men det er i sjældne tilfælde muligt, at 
klubadministrator ikke kan se fægteren længere. 
Hvis du opretter en ny profil, vil alle 
ranglistepoint og andre data ligge på den gamle 
profil! 
 
Fægteren har skiftet licens eller klub (B&U): 
 
Giv DFF's Sekretariat besked om skiftet! 
Det er af gode grunde kun DFF's Sekretariat, der 
kan ændre licensforholdet / klubtilhørsforholdet i  
Ophardt. 
 

Det betyder, at den nye licensholder (klub) ikke 
kan se fægteren i Ophardts stævnetilmelding og 
ikke kan tilmelde fægteren, før der er givet 
besked til Sekretariatet og DFF har ændret 
tilhørsforholdet. 
At et licensskifte ikke er gældende, før DFF har 
fået besked følger allerede af DFF's licensregler, 
men DFF skal også have besked om B&U-fægtere, 
der skifter klub. Fægtere yngre end kadet er ikke 
omfattet af licensreglerne, men den nye klub kan 
ikke tilmelde, før DFF har ændret 
klubtilhørsforholdet. 
Med indførelsen af Ophardt er der altså en meget 
konkret anledning til informere forbundet om 
licens - eller klubskifte, da fægteren ikke kan 
tilmeldes af den nye licenshold/klub, før det er 
sket. 
 
Igen: Lad være med at oprette fægteren på ny. 
Hvis du opretter en ny profil, vil alle 
ranglistepoint og andre data ligge på den gamle 
profil! 
 

Dommertilmelding 

Dommere tilmeldes i Ophardt. Det gøres yderst 

til højre under Online-tilmelding "Vælg 

turnering". Du får en liste med alle dommere, 

klubben har oprettet i Ophardt og med oversigt 

over hvilke prøver, de har bestået: "CN" er 

national dommereksamen. Hvis en dommer ikke 

er der, så er det fordi klubben ikke har oprettet 

dommeren i OPhardt. Gå til "Håndtering". Vælg 

"Dommere" og opret dommeren. En dommer 

behøver ikke være fægter - derfor oprettes 

dommere særskilt af klubadministrator med en 

profil. 

http://www.faegtning.dk/content/vejledning-til-dffs-licensregler-bestilling-mm
http://www.faegtning.dk/content/vejledning-til-dffs-licensregler-bestilling-mm
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Centralt 

Foreningsregister: 

www.medlemstal.dk 

Medlemsindberetning 

til DIF og 

lederskifte i 

klubben 

Som nævnt i forrige nyhedsbrev, så har alle 

klubber indberettet medlemstal til DIF. Tillykke. 

I den kommende tid kommer der en 

pressemeddelelse fra DIF, som fortæller, hvor 

mange idrætsudøvere DIF har på landsplan. 

Når I skifter formand eller kasserer i klubben 

f.eks. i forbindelse med generalforsamling, så 

husk: 

1) At overdrage log-in til de nye klubledere. 

2) At ændre kontaktoplysningerne på 

http://www.medlemstal.dk. 

Ellers svipser kommende emails fra DIF om den 

årlige, pligtige medlemsindberetning msåke. 

DFF's Sekretariat gør opmærksom på, at DFF IKKE 

har adgang til jeres data, herunder log-in, og 

derfor ikke kan/må foretage ændringerne for jer. 

Det er jeres ansvar - skriv det ned i jeres årshjul, 

klubhåndbog, huskeliste i forbindelse med 

generalforsamling / bestyrelsesarbejde e.lign. 

Fægtning på TV - DR3's Thomas 

Skovs Sportsprogram 

På mandag d. 16.04. kl. 20.40 på DR3 kan I se, 
hvordan Thomas Skov fra DR3 klarede sig til 
fægtning med Anders Breinholdt fra TV2 
"Natholdet" som modstander. 
Programmet er en del af serien "Thomas Skovs 

Sportsprgram", hvor værten afprøver "vanvittige" 

sportsgrene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk, der er masser af inspiration at hente til 
rekruttering af medlemmer og frivillige fra DFF 
og DIF på: 
http://www.faegtning.dk/klubber 

http://www.frivillighedstjek.dk/ 

http://www.medlemstal.dk/
http://www.medlemstal.dk/
http://www.dr.dk/tv/se/thomas-skovs-sportsprogram/thomas-skovs-sportsprogram-voltigering-11-12
http://www.dr.dk/tv/se/thomas-skovs-sportsprogram/thomas-skovs-sportsprogram-voltigering-11-12
http://www.faegtning.dk/klubber
http://www.frivillighedstjek.dk/
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DFF's 

hjemmesides 

nyhedsformidling 

Formidlingspolitik 

for invitationer, 

resultater, indlæg 

o.a. 

DFF's hjemmeside er et kommunikationsmedie for 
danske forbunds - og klubaktiviteter med sigte på 
national formidling og stof af national relevans. 
D.v.s. relevans for en  hovedpart af danske 
klubber, fægtere og eksterne interessenter/ 
samarbejdspartnere. 

Invitationer: 

DFF's formidler af hensyn til arbejdsressourcer og 
overblik på hjemmesiden (og i elektronisk post) 
udelukkende invitationer til danske stævner og 
danske kurser af regional og/eller national 
relevans.  

Invitationer til udenlandske stævner 
viderebringes ikke på hjemmesiden, da de af 
relevante brugere, i hovedsagen elitetrænere og 
elitefægtere, kan findes andre steder på 
internettet.  

Alle interesserede kan dog abonnere på en 
mailliste fra DFF, hvor DFF videresender 
modtagne invitationer fra udlandet. Se ndf. 
"DFF's malinglister for klubber og fægtere" 

Resultater og ranglister: 

Alene resultater fra danske stævner og danske 
ranglister formidles: 

For stævner, hvor Ophardtsystemet er brugt 
findes link til Ophardt på forsiden af 
hjemmesiden. Klik på  "On-lineresultater". Her 
findes også link til senest opdaterede danske 
ranglister. 

For stævner, hvor Ophardt ikke er brugt, lægges 
resultater direkte på hjemmesiden. Klik for 
forsidens "podie-billede" eller find: 
http://www.faegtning.dk/resultater 

Udenlandske resultater formidles af samme 
hensyn som anført ovenfor  ikke. 

Stævnereportager, stævnenyheder o.lign. 

Indlæg fra danske begivenheder bringes gerne - 
såfremt de indsendes i færdigskreven form og 
indholdet ikke er snævert klubfokuseret (se 
indledningens relevanskriterium). 

Indlæg fra udenlandske begivenheder bringes 
ikke, medmindre der ud fra indledningens 
relevanskriterium er tale om begivenheder, hvor 
danske fægtere har opnået topplaceringer i 
verdensklasse - d.v.s. top 3-placeringer ved EM, 
VM, OL, WC og Cadet Circuit. 

Desuden: 

Udover ovenstående bringes også stof, herunder 
invitationer, resultater og reportager, som 
politisk valgte medlemmer af DFF's Bestyrelse og 
udvalg finder relevant. 

DFF modtager invitationer og resultater mange 
steder fra. Undertiden giver vi afslag på at bringe 
en information med baggrund i ovenstående 
politik. 

DFF's Mailinglister for klubber og 

fægtere  

Udviklingskonsulentens mailingliste udsender 

invitationer til om alle danske stævner, danske 

kurser, klubudviklingsstof og breddeinformation. 

Sørg for, at de personer i jeres klub, som har 

behov for bred information, bliver tilmeldt listen. 

Send mail til konsulent-oest@faegtning.dk 

Sekretariatets klub-mailingliste udsender officiel 

forbundsinformation specifikt rettet mod 

klubformænd eller af klubben udpegede 

http://fencingworldwide.com/
http://ranglisten.fechten.ophardt-team.org/selectrl.asp?nation=DEN&lang=DE&Rangliste=DEN
http://ranglisten.fechten.ophardt-team.org/selectrl.asp?nation=DEN&lang=DE&Rangliste=DEN
http://www.faegtning.dk/resultater
mailto:konsulent-oest@faegtning.dk
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kontaktpersoner. Send altid besked til 

Sekretariatet om ledelsesændringer i klubben. 

Tilmelding: dff@faegtning.dk 

Sekretariatets stævne-mailingliste udsender 

invitationer til internationale stævner. Der findes 

en ”Junior – seniorliste” og en ”B&U-liste” (til og 

med kadet). Send en mail til DFF's Sekretariat 

(dff@faegtning.dk) med en klar angivelse af, 

hvilke lister, I ønsker at være medlem af.  

Billig stævneovernatning i 

"Københavnstrup" og andre steder?   

Kommer der mon flere deltagere til stævner og 
andre aktiviteter, hvis vi oplyser om billige 
overnatningsmuligheder?  
 
Det var tidligere kutyme i dansk fægtning, at man 
overnattede i f.eks. en gymnastiksal til stævner - 
dengang var deltagerantallet til seniorstævner 
faktisk højere.  
Der er p.t. flere unge fægtere på vej, som skal til 
at studere, og mon ikke flere af dem vil have 
mulighed for at deltage, hvis vi tilbyder noget 
økonomisk bæredygtigt for en 
studenterpengepung? 
 
Særligt i disse finanskrisetider er det relevant at 
kigge på de økonomiske muligheder for at alle 
fægtere får mulighed for stævnedeltagelse. 
 
Som stævnedeltagende klub og fægter kan man 
selvfølgelig også bruge sit netværk af venner og 
bekendte og overnatte hos dem.  
Som stævne - eller lejrarrangør kan man jo også 
systematisk, i et vist omfang, tilbyde privat 
overnatning til gæster via klubbens 
medlemskreds. Det er gæstfrihed og kan være en 
hyggelig oplevelse for værtsfamilier. 
 
Nedenfor findes et par eksempler på billige 
overnatningsmuligheder i København: 
  
I hverdage og weekender kan grupper få 

Københavns billigste overnatning til 50 kr. per 
person på Idrætsfabrikken på Vesterbro. 

Overnatningen foregår 22.00-8.00 på eget 

medbragte underlag i tomme idrætslokaler med 
adgang til bad, køkken og toilet.  
 

Se: http://www.idraetsfabrikken.dk -  
Lejrskole Købehavn. 
 
Kontakt: 
Idrætsfabrikken. Vesterbro København 
Tlf: 33 79 68 79 

Man, tir, ons, fre fra 8.00-9.00 

mail: ejner@idraetsfabrikken.dk 

I Hellerup Fægte-Klub findes Hellerups billigste 

overnatning ved at overnatte på klubbens 

fægtesal. Pris: 25,- pr. pers. 

Kontakt klubben for nærmere. 

Måske noget man skal overveje, når man 

arrangerer fælles klubtur til København? 

Måske noget, der skulle med i stævneinvitationer 

og f.eks. træningslejrinvitationer?  

I andre dele af landet hvor der arrangeres 

stævner og andre aktiviteter kan man som 

arrangør også undersøge billigere muligheder 

mailto:dff@faegtning.dk
mailto:dff@faegtning.dk
http://www.idraetsfabrikken.dk/Billig-lejrskole-og-skoleovernatning-i-K%C3%B8benhavn
mailto:ejner@idraetsfabrikken.dk
mailto:ejner@idraetsfabrikken.dk
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end hoteller, f.eks. overnatning på gymnastiksal 

eller stævnehallen, og oplyse om mulighederne i 

invitationer. 

Ny, gammel klub i DFF - SLGI 

Fægteafdeling: 

DFF's bestyrelse har optaget SLGI Fægteafdeling 
(Slagelse Garnisoners Idrætsforenings 
Fægteafdeling). Klubben, som  fægter kårde,  har 
unge og voksne med tilknytning til Forsvaret  som 
målgruppe og har hjemsted på Antvorskov 
Kaserne i Slagelse.  

Foreningen har tidligere 
været medlem af DFF og er 
nu tilbage igen i 
forbundsfamilien. 

 

DFF ønsker SLGI Fægteafdeling velkommen 
(tilbage) i DFF. 

 

Bro/færgetilskud til 

materieltransport til B&U-

ranglistestævner: 

B&U-udvalget har besluttet at yde et 
ekstraordinært transporttilskud til B&U-
ranglistestævner, som afholdes i Vestdanmark.  

Årsagen hertil er øgede udgifter til transport af 
DFF's materiel i denne del af landet i forbindelse 
med transport over bro / med færge. 

Beslutningen får betydning for JAF B&U-stævnet 
og Syddanmark Open. Tilskuddet er på kr. 1000,- 
pr. stævne. 

For de øvrige stævner gælder, at DFF dækker 
transportudgiften for DM'er og Sat.WC. 

 

Sommerlejre for små og 

store fægtere: 

Invitationer til sommerens DFF-

lejre er sendt ud. Så er det bare 

om at melde fægtere til: 

04.-06.07. Sommerfægteskolen i Hellerup (den lille 

lejr) - for B&U 

29.07.-03.08. DFF Sommerlejr for B&U 2013 (den 

store) - for B&U 

10.08.-18.08. DFF Sommertræningslejr for senior 

og junior 2013, Wroclaw, Polen 

Konsulenten holder ferie i april: 

Jeg afholder restferie 16.-24.04.  

Jeg besvarer ikke telefoniske opkald i perioden, 
men svarer på epost med nogle dages 
mellemrum. 

Med venlig hilsen  

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

 

Husk: Benarbejde kan trænes hvor som helst og 
når som helst - også i forbindelse med 
pandekagebagning, som denne Youtube-klassiker 
demonstrerer: 
http://www.youtube.com/watch?v=ll6RxaS0Ps0
&list=PLDCD2CB184ED89ED6&index=14 

http://www.faegtning.dk/content/sommerf%C3%A6gteskolen-i-hellerup-den-lille-lejr
http://www.faegtning.dk/content/sommerf%C3%A6gteskolen-i-hellerup-den-lille-lejr
http://www.faegtning.dk/content/dff-sommerlejr-bu-2013-den-store
http://www.faegtning.dk/content/dff-sommerlejr-bu-2013-den-store
http://www.faegtning.dk/content/dff-sommertr%C3%A6ningslejr-senior-og-junior-2013-wroclaw-polen
http://www.faegtning.dk/content/dff-sommertr%C3%A6ningslejr-senior-og-junior-2013-wroclaw-polen
mailto:konsulent-oest@faegtning.dk
http://www.youtube.com/watch?v=ll6RxaS0Ps0&list=PLDCD2CB184ED89ED6&index=14
http://www.youtube.com/watch?v=ll6RxaS0Ps0&list=PLDCD2CB184ED89ED6&index=14
http://www.youtube.com/watch?v=ll6RxaS0Ps0&list=PLDCD2CB184ED89ED6&index=14

