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Nyt udviklingsprojekt 

med DIF 

Flere fægtere i nye klubber 

1. marts 2014 lød startskuddet til 

en ny satsning i DFF: Projektet 

"Flere fægtere i nye klubber"  

"Flere fægtere i nye klubber" er et 

udviklingsprojekt støttet af 

Danmarks Idrætsforbund (DIF). Samarbejdet 

mellem DFF og DIF har som hovedformål at starte 

nye klubber i Region Hovedstaden. 

Målet er at skabe og udvikle 4 nye klubber frem 

til et samlet medlemstal på sammenlagt 300. Der 

er afsat 4 år til gennemførelsen af projektet, som 

afsluttes 31. december 2017. 

Målsætningen hænger sammen med, at vi skal 

være flere fægtere i Danmark. Det vil styrke 

dansk fægtning og gavne hele fællesskabet af 

klubber rundt i landet, at flere får glæde af vores 

fantastiske sport. Derfor håber vi også, at de 

eksisterende klubber vil give en hånd med i 

forbindelse med klubetableringerne og vil byde 

de nye klubber og fægtere hjerteligt velkommen i 

forbundsfællesskabet. 

Mere information. 

ATK - aldersrelateret 

træningskoncept er 

under udarbejdelse 

DFF er i samarbejde med DIF og 3 
andre kampsportsforbund  ved at 
udarbejde et aldersrelateret 
træningskoncept (ATK). 

Hvad er ATK? 

Det aldersrelaterede træningskoncept skal 
beskrive, hvordan vi skaber gode udviklingsveje 
for fægtere på alle alderstrin, så vi både kan 
udvikle talenter og kan fastholde børn og unge i 
sporten gennem en livslang karriere 
i fægtesporten gennem god træning for alle.  

Hvordan gør vi? 

Dette beskrives i en bog, som kommer til at 
indeholde en alment idrætslig del og en 
fægtespecifik del, hvori træningsanbefalinger for 
alle aldersgrupper søges beskrevet ud fra 
træningselementerne: Teknik, taktik, fysisk og 
mental træning. 
Udover bogen arbejder vi på et mobil site med en 
app., hvor vi med tiden lægger øvelseseksempler 
op - især indenfor teknisk træning med øvelser 
fra DFF's Trænerkurser Niv. 1 og 2. 
  
Jeg har fået afsat meget tid til at arbejde med 
projektet i 2014 og får hjælp til 
beskrivelsesarbejdet af: Diplomtrænerne Malte 
Trier Mørch og Mads Eriksen og Nathalie Ahl, 
som studerer idræt. 
    
I september-oktober kan de fægteklubber, der vil 
arbejde med ATK i klubregi deltage i 
implementeringen af ATK og derved bl.a. opnå et 
certifikat på at træningen og talentudviklingen i 
klubben foregår efter ATK-principper. 
 
Mere information. 
 

http://www.faegtning.dk/node/130
http://www.faegtning.dk/node/416
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1 praktikant og 2 nye 

medarbejdere i DFF 

DFF har i februar og 

marts haft fægteren 

Nathalie Ahl i praktik i 

forbindelse med 

hendes idrætsstudier 

på Syddansk 

Universitet. Nathalie 

har under praktikken 

hjulpet forbundet 

med udarbejdelse af anbefalinger til fysisk 

træning og træningsøvelser til ovennævnte ATK-

projekt. Desuden har Natahlie oplevet, hvad det 

vil sige at være udviklingskonsulent og at arbejde 

i et mindre idrætsforbund. 

Til at varetage 

opgaverne med 

klubetablering i 

projektet "Flere 

fægtere i nye klubber" 

har DFF ansat 2 

projektkonsulenter på 

deltid: Dan Bjergvang 

og Mads Eriksen.  

Dan og Mads har 

mange års erfaringer 

med klubarbejde fra 

deres hjemklubber og 

har samtidigt 

trænererfaring, hvilket 

de nye klubber kan få 

gavn af i deres første 

leveår.  

En af mine arbejdsopgaver de kommende år er at 

støtte løsningen af opgaverne i projekt "Flere 

fægtere i nye klubber" i samarbejde med Dan og 

Mads. 

 

1-2-Trænerkoncept 

Et 8-timers tænerkursus, som 

klubtrænere selv kan holde i 

klubben for jeres nye trænere 

 
DFF har i perioden frem til marts 
2014 udviklet et 1-2-Træner-
kursuskoncept til lynuddannelse af 
hjælpetrænere hjemme i klubberne.  
Konceptet er lavet sammen med og 
støtte fra Danmarks Idrætsforbund.  

Kom godt fra start 

På 1-2-Træner-kurset klædes den nye træner 
hurtigt på til at træde ind i trænerjobbet. Vi har 
delt kurset op i 2 moduler, som hver varer 4 
timer. 1 modul om almen idræt og 1 modul om 
fægtetræning (benarbejde). 
 
De to moduler i kurset kan tages på en dag eller 
fordeles over to aftener.  
 
Kurset er tænkt som en smagsprøve på 
trænerjobbet og DFF's Træner 1 og 2-uddannelse. 
Man kan altid lære mere på DFF-kurserne. 

Gør det selv i klubben 

Kurset kan holdes af klubben selv. Med en 
grundig lærervejledning fra DFF og masser af 
erfaringer i rygsækken vil det være muligt for 
jeres egne erfarne klubtrænere at stå for kurset. 
Mod et mindre beløb sender DFF og DIF masser 
af materialer: 

Materialer 

Ét er at være på kursus, noget andet er at bruge 
det lærte bagefter. 
Derfor får alle deltagere et kursushæfte for hvert 
modul, så de kan gå hjem og læse mere. 
  
Samtidig har vi udviklet en applikation med 

 32 opvarmningsøvelser / fysisk træning 

 45 benarbejdsøvelser 
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- så det bliver ekstra nemt at overføre de gode 
idéer fra kurset til træningen. 
 
Endelig følger der i opstartspakken t-shirt og 
drikkedunk og andre gaver med til deltagerne og 
lærervejledninger til den almene del og 
fægtedelen til underviseren. 
 
I får ved bestilling alle materialer tilsendt forud 
for kurset og booker selv tid og sted i klubregi. Så 
bliver det ikke nemmere.  
 
Materialet er klar i april.  
 
Fordele 

 I bruger jeres egen træner som 
underviser og får på den måde god 
mulighed for at justere kurset til jeres 
virkelighed 

 I kan lægge kurset på præcis de 
dage/aftener, der passer jer og ikke 
mindst jeres deltagere. 

 I sparer udgifter og tid til kørsel, ophold 
og kursusgebyr. 

Bestilling og 

information 

Bare kontakt DFF's 
Udviklingskonsulent, 
når I selv vil afholde 
kursus. 
 
Læs evt. mere her.  
 

Træneruddannelse 2014 

Flere klubber har spurgt, hvorfor der er et mindre 

udbud af trænerkruser fra DFF i år? Det skyldes 

primært, at udvikling af 1-2-koncept og ATK tager 

tid og skal implementeres i trænerkurserne. Det 

skyldes dog også, at vi efter flere år med 

deltagersuccesmåtte aflyse kurser sidste år 

grundet manglende tilmelding.  

Næste år skruer vi op blusset igen og tilbyder 

flere trænerkurser. 

Mens I venter på DFF's kurser, kan I sende 

deltagere til DIF's kurser, som er en obligatorisk 

del af vores træneruddannelse.  

Find invitation fra DIF her. 

Udviklingskonsulentens opgaver 

i 2014-2015 

Mine arbejdsopgaver i de 

kommende år ser lidt anderledes 

ud i de kommende år. Det skyldes 

primært de mange spændende 

projekter, som er nævnt ovenfor: 

ATK, 1-2-træner, Udviklingsprojekt. 

Læs mere om mine arbejdsopgaver i 

Handlingsplanen for Udviklingskonsulenten. 

Det indebærer også, at det bliver lidt mindre tid 

til klubbesøg og andre opgaver, som jeg tidligere 

har løst for DFF. Flere opgaver er overgået til 

udvalgene.  Min hjælp til klubberne er dog stadig 

ikke længere væk end den nærmeste telefon, så 

kontakt mig endelig, hvis I får brug for hjælp. 

Nyt Fællessekretariat "KUF" - 

status 

I  forbindelse med årsskiftet skete der ændringer i 

DFF's administration. DFF’s Sekretariat lukkede 

som selvstændigt sekretariat. Fremover er 

sekretariatsopgaverne varetaget af "Kontor for 

udvikling og fællesskab", i daglig omtale "KUF". 

KUF er et fællessekretariat,  der stiller 

kontorfaciliteter til rådighed for administrative 

medarbejdere og udviklingskonsulenter i 

forbundene, og som tilbyder hjælp til løsning af 

sekretariatsopgaver m.m. 

mailto:konsulent-oest@faegtning.dk
mailto:konsulent-oest@faegtning.dk
http://www.faegtning.dk/node/129
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/Bredde/DIF%20tr%C3%A6ner%201%20og%202_web.pdf
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/Bredde/HP%20udviklingskonsulent%202014-15.pdf
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DFF besluttede at lukke sit sekretariat og 

fremover benytte KUF til at løse 

sekretariatsopgaverne. 

Det medførte samtidig, at Jørgen Jakobsen 

stoppede som sekretær for DFF efter 5 års virke. 

Det endte dog sådan, at Jørgen fik ansættelse og 

blev en af de to sekretærer, der er ansat af KUF! 

Den anden hedder Charlotte Pedersen. 

Det har siden 01.01. 14 derfor været Jørgen og 

Charlotte, der har serviceret jer. Rent praktisk 

skete der ikke de store ændringer for jer. 

Telefonnummer og postadresse er fortsat det 

samme, men vær opmærksom på,  at der er nye 

”stemmer” der svarer jer. Der er også sket  en 

udvidelse af åbningstider, så DFF nu kan træffes 

alle hverdage 10-14!  

Husk Børneattesten 

digitaliseres 

Fra 1. april 2014 bliver det muligt at indhente 

børneattester digitalt gennem politi.dk eller 

virk.dk 

Fra 1. november bliver det et krav, at 

børneattesterne indhentes digitalt.  

Anmodning om børneattester i papirformat 

bortfalder således fra 1.november 2014. 

I fremtiden 

bliver 

arbejdsgangen 

papirfri og sker 

ved, at 

klubberne via 

deres CVR-nummer og NemID  skal logge sig på 

politi.dk eller virk.dk, når de skal indhente 

børneattester. Her indtastes navn og CPR-

nummer på den træner eller leder, børneattesten 

vedrører. Der kan indtastes flere trænere/ledere 

pr. anmodning. Derefter sendes anmodningen 

om at indhente børneattesten via systemet til 

trænerens/lederens e-boks.  

Træneren/lederen har herefter 14 dage til at 

besvare henvendelsen. Når træneren/lederen har 

modtaget henvendelsen, går vedkommende ind 

via sin NemID og sit CPR nummer og giver 

samtykke til indhentelse af oplysninger i 

kriminalregistret. 

 

"Papirgange" mellem forening og træner/leder 

undgås, men systemet kræver pr. 1/11 2014, at 

trænere og ledere har en e-boks og er brugere af 

NemID for at en børneattest kan indhentes.  

 

14 dage til samtykke 

Såfremt en træner/leder ikke besvarer 

henvendelse til sin e-boks inden 14 dage, vil 

systemet give en meddelelse tilbage til 

foreningen/arbejdsgiveren og meddele, at der 

ikke er givet samtykke. Den pågældende 

træner/leder kan herefter ikke varetage opgaver 

med direkte kontakt til børn og unge under 15 år 

eller en opgave, hvor pågældende færdes fast 

blandt børn og unge under 15 år.  

Fægtning for alle - Ny politik for 

DFF's B&U og Breddearbejde 2014-

2015 

DFF's B&U Udvalg og Breddeudvalget har lavet en 

ny politik for arbejdet med bredde og B&U for 

2014-15. Det politiske program hedder "Fægtning 

for alle". Find politikken her.  Sammen med 

"Fægtning for alle" er der lavet Handlingsplaner 

for B&U - og Breddeudvalget og 

Udviklingskonsulenten. Handlingsplanerne 

beskriver mål og opgaver for arbejdet i 2014-

2015. Find handlingsplaner her. 

Der er ledige pladser i udvalgene i forbindelse med 

Repræsentantskabsmøde den 27.04., så bare stil op til 

valg. 

http://www.faegtning.dk/node/193
http://www.faegtning.dk/node/192
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Gave til træneren der har alt? 

DIF-bog om 

træningsplanlægning 

DIF udgav i december  en ny bog om 

træningsplanlægning til træneren, der ønsker et 

værktøj til at lave bedre træningsprogrammer, og 

som ønsker at udvikle sig indenfor optimering af 

træning - og så tilmed med en fægter på forsiden 

Læs bogen og bliv klogere på bl.a.: 

• de tre vigtigste argumenter for at anvende 

periodiserede træningsprogrammer,  

• De forskellige modeller til at lave periodiserede 

træningsprogrammer.  

Bogen "Træningsplanlægning" kan købes her og 

koster 125 kr.  

 

 

 

 

 

Tjen kroner til klubkassen 

Foreninger har igen mulighed for at tjene 

penge via det traditionsrige Lillebror 

Lotteri.  

Lillebror Lotteriet er et for klubben risikofrit 

tilbud. Her får I en god mulighed for at tjene 

penge til udstyr, rejser, eller andre aktiviteter og 

samtidig støtte Børnehjælpsdagens arbejde for 

Danmarks 15.000 anbragte børn og unge. 

Et lod koster 20 kroner, og heraf tjener sælgerne 

selv 8,50 kr. til klubkassen. 

I år løber Lillebror Lotteriet af stablen fra den 27. 

marts til 18. maj 2014 - så I kan vidst lige nå at 

tilmelde jer. 

Der er mange penge at hente for sælgerne. Til 

Lillebror Lotteriet 2013 tjente 400 skoleklasser og 

foreninger over 2 millioner kroner til deres egne 

aktiviteter. 

Overskuddet fra lotteriet går til 

Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte børn og 

unge i Danmark. 

Tilmelding foregår her: 

Brugtbørs for fægteudstyr på 

Facebook 

 

Stedet hvor du kan købe & sælge dit brugte 

fægteudstyr: 

https://www.facebook.com/groups/2721621829

41743/ 

En klub foreslog mig, at DFF fik en brugtbørs på 

hjemmesiden. Det var der af tekniske og 

Husk, der er masser af GRATIS downloads af 
hæfter og inspirationsmaterialer at hente til 
trænerarbejdet hos: 
DIF - almene træneremner  
DFF - inspiration til fægtetræningsaktiviteter. 
 

http://www.dif.dk/da/foreningsliv/viden-s-om/traening/bog_traeningsplanlaegning#content-top
http://bhd.dk/aktiviteter/lotterier/foreninger-og-klasser/bestilling-lillebror-lotteriet
https://www.facebook.com/groups/272162182941743/
https://www.facebook.com/groups/272162182941743/
http://www.dif.dk/da/foreningsliv/viden-s-om/traening#content-top
http://www.faegtning.dk/node/70


 

Nyt fra Udviklingskonsulenten  1-2014  Side 6 
 

ressourcemæssige grunde ikke grundlag for. MEN 

den idé blev "købt" af en stærk klubleder i en 

anden klub. Tak til Peter fra FKT Vordingborg. 

Der er allerede en række gode tilbud på 

fægteudstyr på siden til glæde for nye og gamle 

fægtere i det ganske land. Der er 135 medlemmer 

af FB-gruppen. Spred det glade budskab. 

  

Få en frivillig-ansvarlig  

DFF og DIF opfordrer alle fægteklubber til at få en 

frivilligansvarlig. Vedkommende skal tage sig af 

de frivillige, så klubben får flere hænder til 

arbejdsopgaverne, og så de frivillige udvikles og 

trives. Det hedder en HR-medarbejder i det 

private erhvervsliv - i foreningsidrætten kalder vi 

det en frivillig-ansvarlig.  

Uden frivillige - ingen forening. Så enkelt kan det 

siges. En idrætsforening har både formand, 

kasserer, ungdomsansvarlig, sponsoransvarlig 

osv. Men de færreste foreninger har en, der er 

ansvarlig for foreningens vigtigste ressource: De 

frivillige.  

Ny post i bestyrelsen  

DFF anbefaler DFF, at fægteklubberne opretter 

en funktion som frivillig-ansvarlig, og at den 

frivillig-ansvarlige er en del af bestyrelsen, fordi 

de frivillige er foreningens vigtigste aktiv.  

Vi anbefaler også, at den frivillig-ansvarlige er en 

anden end formanden. Der er brug for en frivillig-

ansvarlig, som har de frivillige som sit primære 

område.  

Hvad laver en frivillig-ansvarlig?  

En frivillig-ansvarlig har det overordnede ansvar 

for, at frivilligheden i foreningen fungerer – eller 

sagt på en anden måde, at de frivillige i 

foreningen trives. DFF peger på fem områder, 

som den frivillig-ansvarlige kan tage fat på:  

1. Skabe overblik over opgaverne: Hvilke 

opgaver er der brug for frivillige til i foreningen, 

hvor mange og hvad skal de frivillige kunne?  

2. Finde frivillige: Måske skal foreningen slå de 

frivillige ’stillinger’ op? Eller prikke forældrene på 

skuldrene?  

3. Organisere hverdagen: Når opgaver i 

foreningen er beskrevet og fordelt bliver det 

nemmere og sjovere at være frivillig.  

4. Pleje og anerkende de frivillige: Anerkendelse 

i form af et skulderklap eller et ’tak’ betyder rigtig 

meget for mange frivillige.  

5. Gøre de frivillige endnu bedre: Tilbyd de 

frivillige kurser og uddannelser, eller hjælp dem 

med at udvikle nye sider af sig selv gennem nye 

opgaver i foreningen.  

I kan en folder og input til jeres frivillig-ansvarlige:  

'Pas godt på de frivillige: Få en frivillig-ansvarlig'.  

 

 

 

 

 

 

Husk, der er masser af idéer til rekruttering og 
fastholdelse af frivillige på: 
 
DIF-siden: www.frivillighedstjek.dk  
 
DFF-siden: Frivillige - find dem, hold på dem. 
 

http://www.frivillighedstjek.dk/da/menu/frivillighedsansvar#content-top
http://www.frivillighedstjek.dk/
http://www.faegtning.dk/node/431
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Odense Fægteklub måske på vej 

i egne, store lokaler 

Efter at have stået tom i et par år vil en 6.000 
kvadratmeter stor bygning på Næsbyvej i Odense 
fremover skulle huse landets største center for 
kampsport.  Her er det planen, at Odense 
Fægteklub flytter til om et års tid, så klubben kan 
få egne lokaler og mere træningstid. Det glæder 
DFF utroligt meget, at fægtningen kan styrkes i 
Odense, og vi krydser alle fingre for planerne. 

Se indslaget fra TV2-Fyn her 

 

Anti Doping Danmark 

medicin-APP 

ADD har lanceret app’en ’Antidoping’, som skal 
gøre det nemt for danske atleter at holde sig 
orienteret om dansk medicins dopingstatus. 
 

’Min medicin-service’ 

Antidoping-app’en giver mulighed for at følge ens 
foretrukne lægemidler og hele tiden sikre sig, at 
den medicin man bruger, er tilladt. Hvis man har 
tilføjet medicin til sin personlige favoritliste ’Min 
Medicin’, får man direkte besked, hvis netop en 
af disse har ændret status. 

Tilladt medicin til bestemte symptomer 

App’en indeholder også en liste over tilladte 
lægemidler til behandling af bestemte 
symptomer. Man kan altså søge på fx allergi, 
diarre eller smerter og få oplyst den medicin, som 
man kan bruge til behandling uden at få 
problemer ved en dopingkontrol. 

App’en er tilgængelig til iPhone og Android og 
kan downloades fra hhv. iTunes App 
Storeog Google Play.  

Læs mere og få anvisninger om download. 
 
 I "serien" om 
spændende, 
praktiske 
klubanordninger 
er vi nået helt til 
London. Her 
findes en klub, 
hvor I i en 
automat kan 
trække en kold 
klingeledning og 
friske 
spidsskruer 
sammen med 
proteinbarrer og 
frugt! Nice to 
have! Need to 
have? Måske 
kan I nøjes med, 
at en i klubben 
har et lille 
lommelager at 
sælge af til 
træning?  

 

Med venlig hilsen  

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

http://www.tv2fyn.dk/arkiv/2014/2/26?video_id=70764&autoplay=1
https://itunes.apple.com/app/id717083834
http://itunes.apple.com/app/id717083834
http://itunes.apple.com/app/id717083834
http://play.google.com/store/apps/details?id=dk.antidoping.medicin
http://www.antidoping.dk/medicin/medicin/medicin_app
mailto:konsulent-oest@faegtning.dk

