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Danske fægtestævner overgår til Ophardt Team Sportevent - hvad indebærer det
for klubberne?
Fra 1. september går dansk fægtning over til at bruge Ophardt Team Sportevent til servicering af
danske ranglistestævner. Det betyder flere nye ting for forbundet og klubberne, som vi skal være
opmærksomme på.
Overgangen til Ophardt har betydning på 3 hovedområder:
1) NYT TILMELDINGSSYSTEM - stævnetilmeldinger fra klubberne skal ske gennem Ophardt
Online Service: http://online.ophardt-team.org/reg?nation=DEN
2)NYT RANGLISTESTYRINGSSYSTEM: Danske ranglistestillinger for alle kategorier vil fremover
kunne findes opdaterede på: http://ranglisten.fechten.ophardtteam.org/selectrl.asp?nation=DEN&lang=DE&Rangliste=DEN.
3) NYT STÆVNESTYRINGSSYSTEM: Afvikling af stævner vil kunne ske gennem brug af Ophardt
software - et stævnestyringsystem.

STÆVNETILMELDINGER:
Som DFF i april skrev til klubberne, så skal klubbernes stævnetilmeldinger fremover hovedsageligt
ske via Ophardt On-Line Service. Når først I er kommet i gang med at bruge on-linetilmeldingssystemet, vil I sikkert opleve, at det er lettere end at bakse med emails, håndskrevne
lister, skemaer o.a. Gennem systemet kan I også tilmelde fægtere til stævner i Sverige og
Tyskland.
Når tilmeldingerne foregår on-line, bliver det også lettere for de klubber, der holder stævnerne, at
håndtere tilmeldingerne og afvikle de mange kategorier, puljer ect. (systemet kan tilmed anvendes
sammen med Engarde-programmet, hvis man fortsat vil anvende dette frem for Ophardt)
Nogle klubber er allerede på Ophardt Online, men DFF kan se, at flere mangler.
For at komme i gang skal I:
1) Udpege en klubadministrator (eller flere), som kan stå for jeres tilmeldinger til stævner i systemet.
2) Oprette denne person som almindelige bruger på Ophardt On-Line via login: http://online.ophardtteam.org/reg?nation=DEN. Alle kan oprette login og kigge med, kun klubadministratorer kan tilmelde.
3) Derefter bestiller i hos DFF's Sekretær klubadministratorrettigheder til denne person/personer. DFF
sender så et password, så jeres klubadministrator kan gå ind og tilmelde jeres medlemmer og rette diverse
oplysninger på dem. Således har DFF har behov for at modtage besked om, hvilke personer fra hver klub,
som skal have klubadministratorrettigheder.
Mange af de danske fægtere ligger allerede i systemet med en biografi med stamdata, kampresultater fra
Danmark og hele Europa, o.a. Men det er ikke sikkert at data er komplette på fægterne.

For lettere at kunne tilmelde og afholde stævnerne er det vigtigt, at

ALLE KLUBBER går ind på Ophardt og tjekker 2 oplysninger:
1. Fødselsdatoer på fægtere - tjek at feltet er udfyldt og udfyldt korrekt.
2. For -og efternavne på fægtere - tjek at de er stavet korrekt, at alle for - og efternavne er med
(og at fægteren ikke optræder flere steder (med forskelligt navn)).

Der er flere klassiske stævnegrunde til at disse oplysninger skal tjekkes og eventuelt rettes af
klubben (alle problematikkerne findes allerede uden brug af et on-line-system):
Fødselsdatoer: Jeres fægtere kan ikke tilmeldes korrekt alderskategori / ryger i en forkert alderskategori til
et stævne, eller stævneafholderne kommer på ekstraarbejde med at rette. Fægteren ryger på forkert
rangliste - de er jo aldersopdelte. Overgang til en ny alderskategori registreres for sent, for tidligt eller slet
ikke i forbindelse med ranglisterne eller stævnetilmelding.
Navne: Der er også her flere helt klassiske stævnegrunde til, at I skal tjekke fægternes navne: Det er altid
lidt irriterende, når ens navn er stavet forkert, men det er endnu værre, når man misser et opkald til at
komme på pisten, fordi stævnet anvender ens mellemefternavn - når man f.eks. er 8 år og til stævne med
sin papfar, så giver den slags faktisk problemer.... Eller det koster tid ved indskrivningsbordet. Eller de til
stævnet erhvervede ranglistepoint ryger ud på flere navne på ranglisterne.

Tilmeldingssystemet giver jer et overblik over jeres tilmeldte til alle de stævner, som I har tilmeldt
fægtere til - og I kan også tilmelde dommere.
Hvis en klub meget sjældent tilmelder fægtere til stævner, er I velkommen til at rette henvendelse
til Jørgen Jacobsen (DFF's sekretariat) for at lave en aftale om, at han hjælper jer med at
vedligeholde jeres data i Ophardt og tilmelder jeres fægtere.

DANSKE RANGLISTESTILLINGER
De danske ranglistestillinger vil fremover ikke kunne findes på
www.faegtning.dk, men på http://ranglisten.fechten.ophardtteam.org/selectrl.asp?nation=DEN&lang=DE&Rangliste=DEN.
Ranglisterne styres nemlig fremover via Ophardt Teamets
administrationssystem for ranglister, hvilket gerne skulle gøre det
hurtigere og nemmere for fægterne at følge med i stillinger og
resultater. Pointsystemerne er uændrede.
Vi har på vores egen hjemmeside lagt et link til den tyske side. Her
kan ranglisterne både ses for en afsluttet sæson og rullende.

AFVIKLING AF STÆVNER MED OPHARDT SYSTEM.
Ophardt Team tilbyder også et stævnestyringssystem til afvikling af selve
stævnerne. Softwaren rummer mange muligheder for stævnearrangører, og
flere klubledere har allerede været på kursus gennem i marts.
DFF siger tak til Hewlett

DFF har indkøbt licenser, således at alle klubber kan bruge
Packard for pc-ere og
printere til DFF stævner
Ophardts programmer til afvikling af stævner. Licenserne følger
med forbundets stævnecomputere, når I bestiller stævnemateriel.
Ophardt-programmet kan bruges i stedet for at køre stævner i
f.eks. Engarde-programmet, på papirlapper eller i den ikke våbenførende hånd......
Når stævnet er slut, så oploader man blot til de danske ranglister på Ophardts hjemmeside. Så har
man, som man skal, indsendt resultater til DFF og ranglisterne er opdaterede med det samme. Det
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er lettere for alle og spændende for fægterne. Stævneresultater kan også oploades til
hjemmesiden fra Engarde-programfiler.
Ved overgangen til brug af Ophardt til stævner har forbundet fået nye stævne-pc-ere og printere.
PC-ere og printere er en sponsorgave fra Hewlett Packcard. DFF er meget taknemmelige for
gaverne.
En manual til stævneafholdere, der vil bruge Ophardt System findes her:
http://www.faegtning.dk/node/53

STÆVNEINDBYDELSER TIL RANGLISTESTÆVNER
Når I fremover indbyder til ranglistestævner, så skal I under tilmelding / tilmeldingsmåde fremover
blot oplyse link til: http://online.ophardt-team.org/reg?nation=DEN.
Hvis stævnet henvender sig udenlandske fægtere, vil det dog være smart også at give adgang til
tilmelding via email, telefon e.lign. til de udenlandske klubber, der ikke bruger Ophardt.

NYE KLUBFORKORTELSER
Hos Ophardt Team har I fået nye klubforkortelser - en liste over disse er gengivet i forbundets
stævnereglementer. Årsagen til de nye forkortelser, der alle ender på klubbernes hjembyer, er
primært, at brugen af bogstavforkortelser alene risikerer at skabe forvekslingsfare med andre
landes klubber i systemet. Men så kan man da også se, hvor i landet klubben bor!

DIF og Toms bag ny sportspris
Guld Barre Prisen, der er på 5 x 10.000 kr., skal bruges til at fejre danske
idrætstalenter.

Danmarks Idræts-Forbund og Toms har stiftet Guld Barre Prisen, hvor
danskere kan indstille sportsfolk til fem regionale priser på hver 10.000
kr. Alle specialforbund og alle sportsinteresserede danskere kan indstille kandidater og på den
måde sikre, at også de sportsgrene, der ikke altid er mest i rampelyset, får muligheder for at pege
på deres talenter og fightere.
Guld Barre Prisen er åben for indstillinger og i efteråret udpeger en jury bestående af regionale
chefredaktører, sportsredaktører, Danmarks IdrætsForbund og Toms fem af de nominerede kandidater fra
hver region, som går videre til en afstemning. Alle kan
deltage i afstemningen på Facebook frem til 1. november,
hvorefter det offentliggøres, hvilke fem sportstalenter, der
har sejret sig til 10.000 kr.

Hvem vil holde DM'er i 2013?
DFF er ved at lægge sæsonplaner for stævnerne i 20122013-sæsonen. Hvis jeres klub have ære af at holde et DM
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for dansk fægtning, så kan I byde ind på et af stævnerne inden den 1. september i følge DFF’s
bestyrelses beslutning om tildeling af DM-er (http://www.faegtning.dk/node/53).
Der er indtil videre ikke tildelt nogen DM-er for 2013, så der er frit slag på at byde ind på både
B&U, junior, senior og veteran-Danmarksmesterskaberne. Forbundet betaler udgiften til
materieltransport og medaljer.

Fægtebladet Escrime og FIE's hjemmesider

Du kan nu få Escrime (magasin fra det internationale fægteforbund (FIE)), som app:
http://itunes.apple.com/gb/app/escrime-xxl/id497738333?mt=8
Escrime-magasinet kan også læses gratis på internettet som et digitalt kvartalsmagasin, som man
kan tilmelde sig og få en mail om nye udgaver:
http://www.fie.org/en/news/fie-magazine-escrime-xxi-goesdigital-0-418
FIE har jo, som det sikkert er jer bekendt, nu 2 hjemmesider:
http://fie.ch/indeholder (som altid) det organisatoriske,
administrative stof - herunder også stævnekalendere, resultater,
regler.
Mens den "nye" fætter www.FIE.ORG er en mere fægterorienteret
side for fægtere, fans, pressen med videoer, billeder, historier og
resultater.

Hurra for fægtningens grå guld
Vi har i dansk fægtning i de senere år set nye fægteklubber blive startet af folk i en moden alder.
Senest er Gilleleje Fægteklub startet af Niels Gregers Berdiin. I klubben i Vordingborg er Erik Pock
formand og træner og for nogle år siden startede Jan Hansen i Køge en klub, selv om han først
begyndte at fægte som godt 50-årig. I Hellerup og på Østebro er der gode, gråsprængte folk, der
passer godt på vedligeholdelse af fægtesale og materiel. Det såmænd ikke i alle tilfælde folk med
meget lang fægteerfaring, der starter klubber, er ledere eller trænere, eller giver en
håndsrækning. Men det er folk med vilje og lyst til at opbygge noget, give noget og dele sporten
med andre, hvilket er betydningsfuldt. Også i mange andre klubber er veteranmedlemmerne
aktive i træner - og lederarbejdet. Deres indsats har stor værdi for dansk fægtning. Pas derfor godt
på jeres ældste medlemmer, som både er med til at trække læsset og tilmed sætter nyt i gang,
men vær også forberedte på generationsskifteperspektivet. Overvej også, om der mon er andre
ældre medlemmer eller andre med tilknytning til jeres klubber (forældre, bedsteforældre, tidligere
fægtere), der har lyst til at gøre en aktiv indsats.
Derfor et stort Hurra for fægtesportens ældste frivillige! Og held og lykke til de veteranfægtere,
der skal deltage i Veterandanmarksmesterskaberne søndag d. 19.08.
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Træningsmærker til børn - fastholdelse gennem træningsdeltagelse
Fægteklubben Trekanten Vordingborg indledte i 2012 et nyt og hos børnene populært forsøg med
træningsmærker. Børn får et mærke for træningsdeltagelse og stævne/lejrdeltagelse, en præmie
ved 25 og 50 mærker, og dermed yderligere incitamenter for at være aktive i klubben.. Kontakt
gerne Peter Aagaard fra Fægteklubben Trekanten Vordingborg for mere information. Peter er også
medlem af DFF´s B&U-udvalg.
Mærkerne kan laves på printer eller dymo-maskine. Se eksempel på mærkebog på DFF's
hjemmeside i "værktøjskassen" under temaet "Medlemmer - Skaf dem, hold på dem":
http://www.faegtning.dk/content/rekruttering-og-fastholdelse-af-medlemmer

Gang i DFF's Fægtemærker
Flere klubber har afprøvet DFF's Fægtemærkeordning, som er en udløber af DFF's
Forberedelsesprojekt for Talentudvikling. Det gælder bl.a. fægteklubberne i Hillerød, Holbæk og
Århus. På DFF's Træningslejr for B&U i Kalundborg i foråret blev et forsøg med mærkeprøve under
lejrkonceptet også afprøvet. På billedet ses børn fra JAF i Århus, der efter bronzemærkeprøve har
modtaget diplom m.m. DFF ønsker de mange børn, der har taget mærker, tillykke og forsat held og
lykke med fægtesporten i fremtiden.
Læs mere om fægtemærkerne: http://www.faegtning.dk/content/dff-f%C3%A6gtem%C3%A6rker

Tilføjelse til Lov om indhentelse af børneattester
Folketinget har pr. 1. juni 2012 vedtaget en tilføjelse til "Lov om indhentelse af børneattester",
hvori det hedder, at der også skal indhentes børneattester på ”personer, der som led i deres
opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt
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med disse børn, såfremt ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast
tilknytning”.
For klubberne betyder denne nye bestemmelse, at I skal være opmærksomme på, at såfremt man
i foreningen har personer, som opfylder denne nye bestemmelse, da skal der også indhentes
børneattest på disse personer.
Danmarks Idrætsforbund fortæller, at i DIF's foreninger kunne der være tale om f.eks. en person,
der i en fodboldklub vasker holdtøj, ordner bolde mm., og som i den anledning går blandt børnene
i ungdomsafdelingen. Det kunne også være en person som passer lidt sodavands - og sliksalg mm.,
og som i den anledning er meget sammen med børnene. Der er naturligvis forskel på, hvilke
funktioner der findes i forskellige idrætsgrene og foreningstyper, så det er ikke muligt generelt at
definere, hvem der er omfattet af den nye bestemmelse. Foreningerne skal tillige være
opmærksomme på, at en række af de personer, som kan være omfattet af bestemmelsen, eks.
havemænd, pedeller, halinspektører m.fl. ofte er ansat af kommunerne eller de selvejende
institutioner, som driver f.eks. idrætshaller. Det er i sådanne tilfælde derfor disse instanser, som er
arbejdsgivere og skal indhente børneattester på de pågældende og ikke foreningerne, selv om det
er blandt foreningernes børn, personerne færdes.
Hvis I kommer i tvivl, er I velkommen til at kontakte DFF.
Børn fra
Projekt
Skolesport
(1.-3. kl.) på
Husum Skole i
København
NV prøver
fægtning med
plastudstyr fra
DFF sammen
med
Fægteklubben
Mahaut. April
2012.

Plastvåben til skole - og SFO-besøg kan lånes af DFF og Udviklingspuljen kan
søges
DFF har et sæt plastvåben, som flere klubber (Mahaut, Vordingborg og Flêche i Holbæk) har lånt til
forløb på skoler, hvor fægtning blev præsenteret. Materialet er ganske velegnet til eleverne i de
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yngste klasser og på SFO-er. Så i stedet for at tømme fægteklubben for elektrisk udstyr og bakse
rundt med det, så brug plastudstyret. Det er nemt at bruge og ikke kræver de store
sikkerhedsforanstaltninger. Bagefter kan I invitere børnene over i klubben og fægte "rigtigt" - eller
som en lille dreng en gang spurgte: "Fægter du på plastik - eller metalholdet?".
Hvis I laver nogle lidt længere forløb på den samme SFO/skole, kan I søge DFF's Udviklingspulje.
Her kan I få økonomisk støtte - op til kr. 6.000,-. F.eks. kan I anskaffe plastudstyret til klubben.
Plastsæt med våben og maske kan fås hos flere fægteudstyrsforhandlere. P.t. har Leon Paul i
England et interessant pakketilbud: http://www.leonpaul.com/acatalog/MidiFence_kit_8_15_Years.html - 12 sæt til ca. kr. 5.000,-.
DFF's Udviklingspulje har penge på højkant til mange forskellige slags klubprojekter. I finder
puljeordningen på vores hjemmeside: http://www.faegtning.dk/node/117

Skal I være med til DIF's projekt "Idrætsmiljø for unge". Der er kickoff i
Idrættens Hus lørdag den 15. september 2012.
Alle forbund under DIF kan tilmelde klubber, som ønsker at deltage i et klubudviklingsprojekt med
fokus på at udvikle og involvere unge på 13-19 år i foreningslivet, samtidig med at
foreningen selv bliver mere ungdomsvenlig. I kommer til at lave en handlingsplan for
klubbens ungdomsarbejde og får sat spot på klubbens unge. Hver forening skal
deltage med 2 unge, 1 træner og 1 leder. DFF og DIF støtter med rådgivning og
tilsammen kr. 6000,-. Flere fægteklubber har tidligere været med. Flere klubber er
velkomne - og man kan godt være igen efter en årrække, hvis klubbens
Ungdomsmiljødiplom (/ungdomsarbejdet) trænger til en afpudsning.
Læs mere om projektet her.
Tilmelding af klubber til årgang 2012-2013 sendes til Udviklingskonsulenten senest 1. september.
_______________________________________________________________________________
Fortsat god sommer.
Jeg er på ferie mellem d. 04. og 18.08. Min telefon er ikke
tændt i perioden, men jeg besvarer emails med dages
mellemrum.
Med venlig hilsen
Martin Wiuff
Udviklingskonsulent
Dansk Fægte-Forbund
konsulent-oest@faegtning.dk
50536314
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