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Nyt fra Udviklingskonsulent Øst   August 2011 3/2011 

Klubbesøg 2011 – jeg er klar til at rykke ud til jer! 

Ifølge min aftale med DFF skal alle sjællandske klubber have besøg af mig 1 gang om året. Indtil 
videre er det desværre ikke så mange, der i år har fået besøg. Det skal vi have rådet bod på, og jeg 
står klar til at rykke ud til jer! Jeg mangler at besøge: Rudersdal, Amleth (Helsingør), Engarde, 
Mahaut, Frederiksberg, Nørrebro, Roskilde, Flêche (Holbæk), Næstved, Slagelse, Vordingborg, 
Køge – de øvrige 6 klubber er besøgt. 
 
Jeg vil gerne bede jer kontakte mig, så vi kan mødes i klubben inden årets udgang. Som sædvanligt 
vil jeg bl.a. gerne under besøget høre, hvordan det går i klubberne og præsentere tilbud fra DFF. 
Det kan være et møde bestyrelsesmedlemmer fra i klubben, men det kan også være med ledelsen 
og trænerne, en forældregruppe e.lign. Jeg kan også komme og holde et oplæg for jer eller vi kan 
sammen tage et tema op, som I gerne vil arbejde med. Det kunne handle om: 
 

- Rekruttering og fastholdelse af børn og unge 
- Rekruttering og fastholdelse af piger og kvinder 
- Skolesamarbejder – hvordan kan det gøres? 
- Træningsmiljø – hvad gør vi i dag, hvad vil vi gerne have, hvordan får vi det? 
- DFF’s Fægtemærkeordning for børn 
- Præsentation af DFF’s Forældreguide ”Hurra mit barn gå til fægtning”. 
- Hvordan skaffer vi penge til klubben? 
- Præsentation af DFF’s regler for ranglistestævner for B&U og seniorer. 
- DFF’s Udviklingspulje 

 
I bestemmer selv, hvad det skal handle om. Listen er ikke udtømmende. Tag kontakt til mig, og lad 
os finde en dato for årets besøg.  

Onside sport aid støtter hvert år dansk breddeidræt med minimum 500.000kr. 
Husk, at søge støtte. 

”Onside sport aid” formilder økonomisk støtte til sportsklubber, 
der tilfører dansk breddeidræt nye kræfter og idéer. Der kan 
ansøges om de midler, der er mest behov for i netop jeres klub – 
og der kan kun søges om breddearbejde. Nogle fægteklubber 
har tidligere fået omkring 10.000,- fra fonden, så tøv ikke med at 
søge. Det kræver ikke så meget tid og er nemt. I velkomne til at 
vende jeres idéer med mig, inden I sender ansøgningen af sted. 
Onside sport er en fond, som bl.a. bygger på salget af 
læskedrikken Carlsberg Sport. 
Læs mere om, hvordan I søger om støtte på 
www.onsidesport.dk.  

 

http://www.onsidesport.dk/
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DIF Træner 1 og 2-kurser. Tilmeldinger: Jylland-Fyn fører 6-0 over Sjælland - 
sidste frist for tilmelding d. 22.08. 

Jeg har modtaget hele 6 tilmeldinger fra jysk-fynske klubber til efterårets DIF-trænerkurser – det er vidst en 
ny rekord for dansk fægtning. Der er 0 tilmeldinger fra Sjælland, men I kan nå det endnu. Dog har 3 
sjællandske trænere været på DIF’s lange Niv. 3-kursus og op til 5 skal til DFF-prøve på Niv. 3 i september. 
 
DIF’s Niv. 1 og 2 kurser supplerer DFF’s egne kurser med en masse god, almen idrætsteori og 
erfaringsudvekslings med andre idrætsgrene, hvilket ruster fægtetræneren endnu bedre til arbejdet i 
klubben. DIF’s kurser er obligatoriske, hvis fægteren vil gennemføre hele DFF Træneruddannelse Niv 1 
og/eller Niv. 2, og vil have et diplom på sine kompetencer. Man behøver dog ikke at have taget DFF’s kurser 
for at være med hos DIF.  
 

Kurserne tilbydes kun 1 gang om året! Så skynd jer, at få jeres trænere – og træneraspiranter sendt af 
sted på årets kursus. Niv. 1 varer blot en enkelt weekend, mens Niv. 2 tager 3 weekender. Læs om hvor, 
hvornår og hvordan I kommer med på: http://rove.dif-
sitecore.dif.dk/asp/publikationer_pdf.asp?pdfid=882. 
 

Bykamp i fægtning – hvordan går det?  

Hele 15 sjællandske hold tilmeldte sig i foråret DFF’s nye koncept 

for holdkampturnering. Holdene blev opdelt i puljer, og kunne så 

fægte løs frem til finalen i november i år. I løbet af sommeren fik vi 

lavet en T-shirt til hver enkelt deltager på holdene, som er uddelt til jeres fægtere. På DFF’s 

Sekretariat venter vi spændte på at modtage resultater fra kampene. Det lader til, at efteråret vil 

byde på rigtig mange holdkampe – eller at de få hold, der har / får fægtet inden deadline, kommer 

let til de af Breddeudvalget udsatte holdpræmier (de hold som ikke får fægtet, får jo 

dobbeltnederlag…). Vi venter spændt på resultaterne! Læs mere på 

http://www.faegtning.dk/node/279. 

DIF standardkontrakter til lønnede og ulønnede trænere og 
ledere  

Når I ansætter trænere og ledere – lønnede eller ulønnede – kan det være godt 
at bruge DIF’s standardkontrakter, som er tilpasset forholdene i en forening, og 
hvor der er taget højde for de almindeligste juridiske spørgsmål i forbindelse 
med ansættelse af medarbejdere. DIF har for nylig ajourført kontrakterne, som 
havde et par år på bagen, for både lønnet og ulønnet personale. Samtidigt har 
DIF udgivet en vejledning om ansættelsesforhold, som kort beskriver de gældende regler og 
besvarer typiske spørgsmål. Både vejledning og standardkontrakter findes på: 
http://www.dif.dk/PROJEKTER_OG_RAADGIVNING/jura/ansaettelse.aspx 

Bestyrelsesansvarsforsikringer – er de mon nødvendige? 

Bestyrelser i idrætsforeninger og andelsforeninger sikrer sig i stigende grad mod at have et 

personligt ansvar i tilfælde af konkurs, fortæller forsikringsbranchen. I løbet af de seneste fire år er 

http://rove.dif-sitecore.dif.dk/asp/publikationer_pdf.asp?pdfid=882
http://rove.dif-sitecore.dif.dk/asp/publikationer_pdf.asp?pdfid=882
http://www.faegtning.dk/node/279
http://www.dif.dk/PROJEKTER_OG_RAADGIVNING/jura/ansaettelse.aspx
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antallet af idræts- og andelsforeninger, der har tegnet sådanne forsikringer således steget med 20- 

25 procent hos nogle forsikringsselskaber.  DIF råder idrætsforeningerne til at tænke sig godt om, 

inden de bruger penge på forsikringen. Forsikringerne er jo ikke gratis, og foreningerne har ikke for 

mange penge. Så det er spørgsmålet, om det er fornuftigt at bruge 3.000-4.000 kroner om året for 

en forsikring, som de formentlig aldrig får brug for, udtaler DIF. DGI mener heller ikke, at 

forsikringerne er nødvendige. 

Nye, gratis hæfter om træning fra DIF – ”Aldersrelateret 
træning – for børn og unge” og ”Styrketræning for seniorer” 

”Aldersrelateret træning – for børn og unge” retter sig primært mod 
trænere i klubberne og kan være med til yderligere at kvalificere deres 
daglige træning af fægterne. Sekundært kan hæftet bruges som 
informationsmateriale til fægtere, forældre og andre, som har brug for en 
grundig, men overskuelig introduktion til det aldersrelaterede 
træningskoncept. Aldersrelateret træning handler om at lave træning, der 
svarer til fægterens udvikling fysisk og mentalt. Konceptet giver træneren 
viden og redskaber til at implementere den nødvendige variation og 
progression svarende til den enkelte fægters alder. Hæftet beskriver kort 
og enkelt forhold omkring børn og unges fysiske, psykiske og sociale 
udvikling, træningsmiljø, specialisering, talentbegrebet m.m.  
 
Et nyttigt hæfte, som kan downloades gratis på http://rove.dif-
sitecore.dif.dk/asp/publikationer_pdf.asp?pdfid=903 
 
”Styrketræning for seniorer” giver bl.a. viden om effekten af styrketræning for seniorer 

(veteranfægtere fra ca. 60 år) på en let tilgængelig måde og giver samtidigt eksempler og praktiske 

anvisninger på, hvordan styrketræning kan udføres i praksis for ældre. Hæftet er tænkt som et 

arbejdsredskab med ideer til, hvordan teoretisk viden om styrketræning for ældre kan omsættes 

til håndgribelige træningsforslag. Det kan bruges af aktive fægtere såvel som trænere. 

Download hæftet gratis her: http://rove.dif-sitecore.dif.dk/asp/publikationer_pdf.asp?pdfid=929 

Husk, at I kan downloade en masse andre gode hæfter til klubbens arbejde GRATIS på DIF’s hjemmeside. 

Andre bøger, cd’er m.m. kan købes med rabat til klubberne. Få et overblik her: 

http://www.dif.dk/UDDANNELSE_OG_VIDENSBANK/udgivelser.aspx 

Nye stævneregler for seniorranglistestævner - udkast til gennemsyn hos DFF’s Bestyrelse 

Som omtalt i forrige nyhedsbrev planlægger DFF at udgive et regelsæt for de danske 

seniorranglistestævner. Et nedskrevet regelsæt, som tager hensyn til særlige danske forhold har 

været en mangelvare i dansk fægtning i mange år. Nu er første skridt taget, idet vi har fået lavet et 

udkast et stævnereglement, som p.t. ligger til gennemsyn og stillingtagen hos Bestyrelsen. 

Proceduren bliver formentligt, at regelsættet derefter kommer i høring hos DFF’s udvalg og 

http://rove.dif-sitecore.dif.dk/asp/publikationer_pdf.asp?pdfid=903
http://rove.dif-sitecore.dif.dk/asp/publikationer_pdf.asp?pdfid=903
http://rove.dif-sitecore.dif.dk/asp/publikationer_pdf.asp?pdfid=929
http://www.dif.dk/UDDANNELSE_OG_VIDENSBANK/udgivelser.aspx
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klubberne, således at alle kan give forslagene kommentarer med på vejen, inden Bestyrelsen 

endeligt vedtager regelsættet. 

Ændringer i DFF’s Retningslinjer for B&U Ranglistestævner – seedning og 
indberetningsfrist. 

I forrige nummer af nyhedsbrevet blev det også omtalt, at vi ville se på, om reglerne for B&U 

Ranglistestævnerne efter en prøvekørselsperiode trængte til ajourføringer. Det er gjort. De 2 

vigtigste ændringer er: 

Ved konkurrencer med 2 puljerunder, skal stævneafvikler fremover sørge for, at begge runder 

seeder samlet til udslagning. Denne ændring var et ønske fra flere klubbers side, som bl.a. bedre 

belønner børnenes indsats fra første puljerunde med henblik på udslagningsrunden, giver bredere 

chancer til alle fægtere på grundlag af en samlet præstationsvurdering, og endelig skulle det vidst 

være nemmere for stævneafvikler at arbejde med seedningen til udslagning i Engarde-

programmet . 

Stævneafviklende klubber skal fremover fremsende stævneresultater m.m. til DFF’s senest 7 dage 

efter stævnets afholdelse. Denne ændring var et ønske fra DFF’s side. Der er flere klubber, der 

afleverer for sent, og mange børn og forældre, der gerne vil se en opdateret rangliste hurtigt efter 

et stævne. Det ønske kan DFF meget bedre imødekomme, hvis klubberne hurtigere indsender 

resultaterne til forbundet….. 

Reviderede regler kan downloades på: http://www.faegtning.dk/node/114 

Flere unge fægtetrænere søges  

Der kommer allerede en del unge fægtere til DFF’s trænerkurser, men hvis klubberne skal have 
muligheder for at udvikle sig og sikre sig, at de også har fremtidens trænere klar, så skal vi 
sammen sørge for, at endnu flere unge fægtere bliver uddannede som trænere. ALLE, der opfylder 
deltagerkravene, er velkomne på DFF’s kurser. 
 
Hvis I skal fremtidssikre jeres klubber, så bør I have morgendagens trænere klar i kulisserne, eller 
allerede have dem ude på gulvet til træningen – sørg for at engagere de unge som hjælpetrænere 
på jeres børnehold eller på lejre m.m. og sørg for, at give dem en god uddannelsesmæssig ballast, 
som giver selvtillid til trænerne og endnu mere kvalificeret træning til jeres medlemmer – send 
f.eks. af sted på DFF’s Trænerkursus Niv. 1 som er skræddersyet til hjælpetrænere, der skal 
arbejde med børn og unge. I kan allerede nu begynde at headhunte kursusdeltagere til næste års 
kurser. 
I 2012 vil DFF forøge antallet af kursusrækker på Niv. 1, så der gives 2 årlige kursustilbud, så vi er 
med til at sikre en bred opbygning af nye trænere. 
 

Med venlig hilsen 

Martin Wiuff, udviklingskonsulent Øst/org., 50536314, konsulent-oest@faegtning.dk 

http://www.faegtning.dk/node/114
mailto:konsulent-oest@faegtning.dk

