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LÆRERVEJLEDNING

Dette er lærervejledningen til kursusdelen "1-2-Træner 

- Fægtning"

Vejledningen er en guide til dig som kursuslærer, uanset om 

du er:

•  Klubtræner og skal undervise i kurset 1-2-Træner i din 

egen klub.

•  DFF-lærer, der skal undervise på 1-2-Træner med delta-

gere fra forskellige klubber.

Lærervejledningen tager udgangspunkt i den kursuslærer, der 

skal undervise i egen klub. DFF-lærere tilpasser undervisningen 

efter sammensætningen af gruppen af kursister.

MÅLGRUPPE 
Den primære målgruppe er fægtere mellem 14-16 år: 

• Fægtere, der kunne tænke sig at være hjælpetrænere 

(smagsprøve)

• Hjælpetrænere, der lige er startet på jobbet (en lille 

værktøjskasse).

Det er ikke tanken, at kursisterne efter kurset skal være ene-

ansvarlige for træningspas, men at hjælpetrænerfunktionen 

udføres i klubben med tilstedeværelse af og støtte fra en erfa-

ren klubtræner, som er træningsansvarlig. 

En hjælpetræner hjælper, og er i begrænset omfang måske 

eneansvarlig for dele af et træningspas.

DISCIPLINER
Materialet tager udgangspunkt i alle 3 discipliner: Fleuret, 

kårde og sabel.

Kurset kan gennemføres på alle 3 våben. 

I det ret begrænsede læringsområde, der er målet for  kurset 

(opvarmning og benarbejde for børnebegyndere), er der kun 

få forskelle mellem disciplinerne.

Det er en forudsætning, at hver kursist vælger et og kun et 

våben at deltage på. 

Du kan godt have et blandet hold med f.eks. kursister på både 

kårde og fleuret. I så fald er det vigtigt, at du får fremhævet for-

skelle på de to våben, og at begge gruppers behov for viden og 

færdigheder bliver tilgodeset af dig.

Der er således tale om et fælles basismateriale, der vil kunne 

anvendes i alle klubber.

VARIGHED OG OPBYGNING
Hele 1-2-trænerkurset består af 2 x 4 lektioner (á 50 minutter).

•  1. del: 4 lektioner, som er en generel pædagogisk del 

 (1-2-Træner-hæftet "Ny træner?" med en separat 

lærervejledning).

 

•  2. del: 4 lektioner, som er fægtespecifikke 

 (Hæftet "1-2-Træner - Fægtning).

Denne lærervejledning omhandler 4 fægtespecifikke 
lektioner!

Vi foreslår, at du bygger kurset op, således at de første 4 

lektioner omhandler det alment idrætslige, og at du følger 

lektionsopbygningen af lektion 1-4 som beskrevet "1-2-Træ-

ner - Lærervejledning".

Herefter kan du så anvende nærværende lærervejledning til 

lektion 5-8, som beskrevet nedenfor.

LEKTIONSPLAN
2. del af kurset er ligesom 1. del opdelt i to dele: 

En teoretisk del (lektion 5 og 6), som er så praktisk funde-

ret som muligt med eksempler og øvelser.

En praktisk del (lektion 7 og 8), hvor deltagerne underviser 

hinanden og får feedback fra hinanden og fra dig.

Find Lektionsplanen på side 7ff.

Hver kursist vil undervejs i kursusforløbet skulle planlægge 

og gennemføre fægtetræning i praksisnære situationer med 

henblik på træning af basalt benarbejde. 

Derudover får deltagerne feedback på deres undervisning.

Du kan dog også følge en anden rækkefølge af lektionerne 1-8 

og blande det alment idrætslige med det fægtefaglige - så 

længe din fremgangsmåde indebærer, at kursisterne opnår 

nedenstående udbytte og slutmål for hele kurset. 
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FORMÅL
Formålet med hele 1-2-Træner-kurset (lektion 1-8) er at ruste 

nye hjælpetrænere til at varetage undervisning i opvarmning 

og benarbejde for børnebegyndere, herunder instruktion og 

feedback til udøverne under opvarmning og benarbejde.

UDBYTTE AF HELE KURSET
•  4 lektioner: Almen idræt med udgangspunkt i hæftet "Ny 

træner?"

 Kursisten opnår  indledende kendskab og forståelse for træ-

nerens rolle, forberedelse, planlægning og gennemførelse af 

opvarmning og træning for børn og unge på begynderniveau. 

 Kursisten kan anvende denne basale viden i praksis. 

 

 Kursisten kan anvende basal viden om individuel feedback 

til begyndere i forbindelse med benarbejde.

•  4 lektioner: Fægtetræning af fægtere på begynder- 

niveau med udgangspunkt i hæftet "1-2-Træner - Fægtning".

 Kursisten opnår basal viden og færdigheder i træning af 

børne - og ungdomsbegyndere indenfor teknikemnet: 

"Benarbejde".

 Kursisten har viden og færdigheder til med støtte fra en 

erfaren klubtræner at hjælpe denne indenfor emnet, og  

kan udover opvarmning også selvstændigt planlægge og 

gennemføre træningsdelen "benarbejde" på begynder-

niveau efter samråd med klubtræneren.

•  Gennem materialer og kursusdeltagelse har hjælpetræne-

ren en lille vidensbase og værktøjskasse til sit trænerjob 

bestående af:

 -  Viden og øvelser gennemgået på kursus.

 -  Viden tilgængeligt i kursusmateriale (hæfte).

 -  Øvelser tilgængelige på mobil app.

Efter de 8 timers kursus skal kursisten have oplevelsen af, at 

det er blevet lettere og sjovere at være træner.

SLUTMÅL FOR HELE KURSET
Efter kursusafslutning skal deltageren i samråd med en klub-

træner kunne planlægge og gennemføre træning af hold og 

individuelle udøvere i fællesskab med klubtræneren eller 

selvstændigt indenfor træningsområderne opvarmning og 

benarbejde for børn og unge på begynderniveau på et enkelt, 

selvvalgt våben.

Dette indbefatter, at kursisten, når kurset er gennemført, er 

rustet til at: 

• instruere i specifikke opvarmningsøvelser og enkle 

benarbejdsøvelser.

• fejlrette specifikke opvarmningsøvelser og enkle 

benarbejdsøvelser.

• tilpasse specifikke opvarmningsøvelser og enkle ben- 

arbejdsøvelser til træningssituationen.

KURSET INDBEFATTER IKKE
• Våbenarbejde, individuel lektion, gruppelektion og coaching 

under konkurrence. 

Lad være med at fylde dette stof på! 

Du har KUN 4 lektioner til fægtestoffet, så begræns dig, og giv 

kursisterne nogle enkle redskaber.

Se evt. afsnittet "AFGRÆNSNING OG FORHOLDET TIL DFF'S TRÆ-

NERKURSER" - side 23.

FACILITETER
Kurset afvikles i en sportshal, gymnastiksal e.lign.

Der hører ikke PowerPoints til kurset.

Husk inden kurset at have tjekket, at du har den haltid og de 

rekvisitter, du skal bruge. 

Tjek, at deltagerne har fået besked på, at de skal møde i 

træningstøj.

Husk også at aftale med klubben og deltagerne omkring for-

plejning – skal de fx have madpakke med?

MATERIALE TIL DELTAGERNE
Kursets Lektion 5-8 tager udgangspunkt i følgende delta-

germateriale, som udleveres til deltagerne ved kursets start.

•  Hæftet ”1-2-Træner - Fægtning".

•  App'en.

Der er udviklet en mobilapp med øvelser til opvarmning og 

fysisk træning samt en række teknikøvelser til benarbejde.

Mobilapp kan findes ved at søge "1-2-Træner" på et device.

På selve kurset har alle brug for hæfterne og helst også app'en, 

så du i undervisningen kan henvise til materialet, men fortæl 

eventuelt de yngste, at det ikke er forventet, at de efterføl-

gende gennemlæser hæfterne.

NØGLEORD TIL UNDERVISEREN
Læring gennem praksis
Jo flere pointer, du kan præsentere gennem eksempler, des 

bedre. 

Hensigten er, at deltagerne gennem praksis bliver bevidste om 

og får gode råd til at håndtere typiske udfordringer i træner-

rollen. Der bør således være en tæt kobling mellem den teori, 

du præsenterer dem for i lektion 5 og 6, og det de laver i den 

praktiske seance (lektion 7-8).

Prioritér praksis højt
 (lektion 7-8)
Det er vigtigt, at du prioriterer tiden til praktiske forløb (lektion 

7 og 8), hvor deltagerne får feedback på den undervisning, de 

selv laver med de øvrige deltagere. 
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Jo flere gange, der kan kobles fra praktikken til det teoretiske

materiale, des bedre!

Kursus før hæfter!
Det primære i 1-2-trænerkoncept er selve undervisningen på 

kurset. Det betyder, at hæfterne og andre materialer støtter 

op om det, du præsenterer på kurset – ikke omvendt. 

Det, kursisterne lærer på selve kurset, bør i sig selv ruste dem 

til at blive trænere, mens hæfterne støtter og supplerer. 

Du kan undervejs i din undervisning  henvise til tekst og figu-

rer i hæfterne.

Tilpas kursusindhold til dine kursister
Lærervejledningen er en guide, og det er vigtigt, at du får kur-

set tilpasset netop jeres trænere. Det gælder i forhold til deres 

generelle forudsætninger og erfaringer og i forhold til deres 

egne fægtefærdigheder.

Vær sikker på, at du inden kurset har et klart billede af, hvem 

deltagerne er. 

Hæftet og lærervejledningen tager udgangspunkt i træning 

af børn og unge, så vær opmærksom på, om nogle skal træne 

voksne udøvere, og tilpas så kurset, så der tages højde for dette. 

App'en indeholder 

masser af idéer til 

tekniktræning
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OPVARMNINGSØVELSER OG FYSISK  
TRÆNING I LEKTION 3-4 - OG KUN  
PRAKTISK TRÆNING AF BENARBEJDE  
I LEKTION 7-8!
Lærervejledningen til den generelle del lægger i Lektion 3 og 4 

op til, at kursisterne arbejder med praktiske øvelser. 

Brug Lektion 3 og 4 til at kursisterne kun arbejder med opvarm-

ningsøvelser og fysisk træning, således at du har lektion 7-8 
til,  at kursisterne udelukkende arbejder med fægteøvelser i  
praksis! 

Inddrag app'ens opvarmningsøvelser (Fysisk træning") og de 

27 lege fra "1-2-Træner Lærervejledning" (s. 20-23) i Lektion 3 

og 4 og brug app'ens fægtedel til Lektion 7 og 8.

I forbindelse med lektion 3-4 vil det endvidere være godt, hvis 

du inspirerer til udvælgelse af opvarmningsøvelser og lege, der 

lægger op til motoriske færdigheder, der er særligt relevante 

for fægtning: Kom med eksempler på øvelser og lege, der inde-

holder elementer af balance, koordination, hurtighed, reaktion.

Brug af app'ens øvelser indebærer, at du kort introducerer 

app'en og dens opvarmnings- / fysiske øvelser ved start af 

lektion 3. 

App'ens fægtedel gemmer I til Lektion 7-8!

Lav eventuelt en kort opvarmning inden Lektion 7-8 for at repe-

tere og så kursisterne undgår skader.

I Lektion 7-8, hvor I udelukkende arbejder med benarbejde, 

genanvender (repeterer) I også feedback, respons m.m. fra 

Lektion 1-4. Feedbacken gøres nu fægtespecifik.

LÆRERVEJLEDNINGEN  
- LEKTION FOR LEKTION
Vejledningen på de følgende sider gennemgår fægtedelen 

af kurset lektion for lektion (Lektion 5-8). Vejledningen er 

opdelt i fire kolonner: Emne, formål, kommentarer samt opga-

ver, øvelser og tip.

Emne beskriver overordnet hvilket tema, der skal arbejdes med.

Formål beskriver, hvad deltagerne skal have ud af emnet. 

Pointer og kommentarer er forslag og ideer til, hvordan emnet 

kan præsenteres, og hvad der især skal vægtes.

Opgaver, øvelser og tip er øvelser, praktiske eksempler og

tip, der kan understøtte hovedbudskaberne i afsnittet.

Til nogle afsnit er der forslag til diskussionsoplæg eller delta-

gernes egen refleksion. Disse kan benyttes i det omfang, du 

finder det relevant. 

Det er af stor betydning for deltagernes udbytte, at de delta-

ger aktivt og får tid til refleksion, men det er ikke tidsmæssigt 

muligt at nå gennem alle øvelserne.

Uanset om du bruger den foreslåede lektionsplan eller ej, så:

 

APP. MED ØVELSER
Hæftet beskriver den korrekte, fulde bevægelse og beskriver fokus-
punkter for hver bevægelse samt typiske fejl at rette. På app'en findes:

Indhold (applikation):
På app'en finder du øvelser til hvert emne, som du kan bruge til  
træningen af:
• Engarde
• Marché
• Rompé
• Udfald
• Sammensatte bevægelser

Hvert emne er delt op efter, hvad du kan have brug for:
• Forøvelse
• Øvelse med helmetode
• Øvelser med delmetode
• Parøvelser
• Lege.

Hver øvelse på app'en har en
• Beskrivelse
• Video
• Fokuspunkter
• Progression

HUSK:
• Det skal være praktisk. Mange praktiske øvelser.

• Så mange konkrete eksempler som muligt.

• Lad kursisterne være aktive og prøve tingene af.

• Din feedback til kursisterne er vigtig.
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LEKTIONSPLAN

2. del af kurset er ligesom den 1., almene del opdelt i to dele. 

En teoretisk del (lektion 5 og 6), som er så praktisk funde-

ret som muligt med eksempler og øvelser.

En praktisk del (lektion 7 og 8), hvor deltagerne underviser 

hinanden og får feedback fra hinanden og fra dig.

LEKTION 5 LEKTION 6 LEKTION 7 LEKTION 8
• Introduktion og præsentation

• Vidensdel - Udstyr, sikkerhed, regler

• Holdingsdel

• Færdighedsdel - demonstrationer af teknik, metoder og 

organisation.

• Praktisk undervisning hvor deltagerne underviser 

hinanden og får feedback på deres præstation

•  Opsamling og afslutning

2 X 50 min. 2 x 50 min.

Husk mange praktiske 

øvelser og feedback  

(til kursisterne)
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INTRODUKTION OG PRÆSENTATION - LEKTION 5 - 6:
 

EMNE FORMÅL POINTER OG KOMMENTARER OPGAVER/ØVELSER/TIPS
Start af  
FÆGTE- 
KURSUSDEL

Afstemning af

deltagerforvent ninger.

Give deltagerne en 

idé om emnerne for 

kursusdelen.

Gennemgå (igen), hvad formålet og 
udbyttet er af fægtedelen (s. 4).

Mind deltagerne om, at det er et 

begynderkursus for nye trænere, som 

skal arbejde med nye fægtere.  

Her lærer vi basisteknik. 

Vil man lære mere, så er kan man tage 

med på DFF's årlige Træner 1-kursus.

Vis app'ens fægtedel -  øvelsesinspira-

tion (værktøjskasse)

Kursets emner:

HVORFOR arbejde med benarbejde?

Børn og unge skal træne benarbejdets 

tekniske og motoriske elementer, fordi 

det er helt afgørende for at lykkes med 

fægtesporten, at man kan forflytte sig 

på pisten

HVAD?

Færdighedsdel:

Basisbenarbejde.

•    Vidensdel

•    udstyr

•    sikkerhed 

•    regler.

Vi bruger mest tid på den tekniske 

del - benarbejdet. Men vi starter med 

vidensdelen

HVORDAN?

Vi ser på, hvordan vi kan arbejde med 

benarbejde - pædogogisk, organisato-

risk og metodisk.

Start kurset siddende på gulvet i 

salen.

Bed kursister have hæfterne og et 

device til brug af app med sig.

Under den følgende vidensdelslek-

tion vil det være fint at være i salen, så 

man hurtigt kan vise ting eller komme 

med praktiske eksempler.

Lad deltagerne rode lidt rundt med 

appéns fægtedel og forklar struktu-

ren (s. 6).

Forklar eller lad deltagerne forklare, 

hvorfor benarbejde er et vigtigt  

teknisk emne.
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VIDENSDEL - UDSTYR, SIKKERHED, REGLER - LEKTION 5 - 6: 
 

EMNE FORMÅL POINTER OG KOMMENTARER OPGAVER/ØVELSER/TIPS
UDSTYR Deltagerne skal blive 

bevidste om, den 

viden som de og klub-

ben ligger inde med 

om udstyr, bør videre-

gives til begynderne, 

da dette er vigtigt for 

at skabe selvstæn-

dige fægtere.

Få formidlet til deltagerne, hvad I i din 

klub, synes er vigtigt, at nye fægtere 

lærer om udstyret.

Det handler primært om viden, 

altså hvad man ved. Det er noget 

andet end det, man  kan som fægter 

(færdigheder).

Færdigheder og viden kan kombineres: 

At kunne tage kropsledningens stik 

korrekt ud ved at hive i stikket, frem for 

i ledningen. Viden: Ellers går ledningen 

i langsomt i stykker.

Pædagogiske pointer:

Nogle børn er måske ikke færdigheds-

mæssigt de bedste, men ved en masse 

om fægtning, som de kan få lov til at 

vise, at de ved - det kan fastholde dem 

i sporten.

Der er mange spændende tekniske og 

historiske detaljer, som især drenge 

10-12 år elsker at høre om.

Giv nogle eksempler på, hvordan I kan 

arbejde med emnet til træning:

• Lave en udstyrsquiz.

• Fortælle om udstyr, sikker eller  

regler i 5 minutter til hver træning.

Lad deltagerne selv komme på banen 

og fortælle, hvorfor de mener, at viden 

(og færdigheder) om udstyr er vigtigt 

at lære børnene, og hvad de mener, er 

vigtigst at lære om udstyret. Der efter 

kan du selv evt. supplere.

Spørgsmål, du kan stille:

Hvad vil I gøre, hvis I ikke kan svare på 

et spørgsmål, som et barn stiller?

Mulige svar:

• Få svar af klubtræneren, som jo 

også er til træningen sammen med 

hjælpetræneren.

• Vær ærlig og sig, du ikke ved det, 

og lov at finde ud af det til næste 

træning, hvor I tager spørgsmå-

let op.

Sørg for, at emnet ikke trækker i lang- 
drag, så der bliver tid til Færdigheds- 
delen.

SIKKERHED Kende de væsent-

ligste elementer 

for sikkerhed ved 

klubtræning.

Sørg for, at deltagerne får kendskab 

til de vigtigste sikkerhedsregler i jeres 

klub. 

(i kursushæftet findes en oplistning af 

standardregler)

Forklar sondringen mellem klubregler 

for sikkerhed og konkurrenceregler for 

sikkerhed.

Placér lige før kursets start forskellige 

rekvisitter i lokalet, som er farlige eller 

er placeret farligt. Bed deltagerne 

finde fejlene. F.eks. en drikkedunk på 

sidelinjen. En våd plet på gulvet.

På denne måde kan I blive opmærk-

somme på, at sikkerhed til træning 

ikke kun handler om våbnets poten-

tielle farlighed.
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EMNE FORMÅL POINTER OG KOMMENTARER OPGAVER/ØVELSER/TIPS
Sikkerhed 
(fortsat)

Deltagerne skal 

kunne forholde sig til 

væsentligheden af 

at børnene lærer om 

træningssikkerhed.

Forklar, at forståelse af baggrunden for 

sikkerhedsreglerne fremmer børnenes 

indlæring af reglerne (og efterlevelse). 

Derfor er det ikke blot vigtigt  at lære 

fra sig, hvad reglerne er, men også 

hvorfor reglerne findes.

Giv nogle eksempler på, hvordan I kan 

arbejde med emnet til træning:

• Iklæd en fægter i fægtetøj, men lad 

bevidst udstyret sidde forkert.  

Børnene retter.

• Iklæd en fægter i fægtetøj, men lad 

bevidst udstyret sidde forkert.  

Børnene retter.

• Fortælle om udstyr, sikkehed eller 

regler i 5 minutter til hver træning.

• Lav små dramastykker eller demon-

strationer:  

Show it, tell it: Vend teatralsk ryg-

gen til en modstander og fald om 

med et våben i ryggen. Tag en 

t-shirt og stik en knækket klinge 

igennem.

Spørgsmål: Hvorfor er det vigtigt at 

kende til sikkerhed i klubben?

(Svar: forebyggelse og tryghed for 

børn - og forældre)

Spørgsmål, du kan stille:

• Kender I klubbens sikkerhedsregler? 

Er der skrevne og/eller uskrevne?

• Ved I egentlig, hvor klubbens første-

hjælpstaske befinder sig?

• Kender I klubbens beredskab, hvis 

der sker en ulykke eller idrætsskade?

• Hvorfor er det vigtigt, at der er 

mindst 2 trænere til børnetræning 

i forbindelse med en ulykke?

Idrætsskadekursus er en del af Niv. 

1-uddannelsen.

Hele holdet kan tage den som  

e-laerningkursus hos DIF/DFF.

Sørg for, at emnet ikke trækker i lang- 
drag, så der bliver tid til Færdigheds- 
delen.

REGLER Deltagerne skal opnå 

en forståelse af, hvor-

for det er vigtigt at 

arbejde med reglerne 

til træningen allerede 

fra begyndelsen af.

På alle 3 våben er kendskabet til reg-

lerne relevante for, at børnene får det 

bedste ud af kamptræning i klubben 

og deltagelse ved stævner. Særligt 

på fleuret og sabel er viden om reg-

lerne for tildeling af points desuden 

vigtige for fægterens helhedsforstå-

else af elementerne i både teknik - og 

kamptræningen.

Regler læres bedst ved at blive både 

forstået og brugt. Den praktiske brug 

til træningen styrker hukommelsen,  

skaber erfaringer og forståelse 

omkring regelanvendelsen,  motiverer 

og løser konflikter.

Forklar (kort), hvad børn i klubben bør 

lære i begynderfasen om reglerne.

Husk, dette er ikke et dommerkursus, 

begræns dig til, hvorfor og kort om 

hvad børnene bør lære.

Giv nogle eksempler på, hvordan I  

kan arbejde med emnet til træning: 

F.eks. ugens regel forklares og bruges 

bagefter under kamp.

Deltagerne kan læse mere i DFF's 

kommende kursusmateriale  

"Dommer for dummies", om hvordan, 

de kan arbejde med regler, og hvad 

der bør læres på begynderniveau.

Sørg for, at emnet ikke trækker i lang- 
drag, så der bliver tid til Færdigheds- 
delen.
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HOLDNINGSDEL - LEKTION 5 - 6:

EMNE FORMÅL POINTER OG KOMMENTARER OPGAVER/ØVELSER/TIPS
HOLDNINGER Deltagerne 

opnår en begyn-

dende forståelse 

af, at værdier og 

holdninger fin-

des i sporten og 

klubben.

Ofte er der i en sport og en klub vær-

dier og holdninger, som man gerne 

vil have, at børnene lærer og enten 

repræsenterer og efterlever eller blot 

respekterer.

Sport og klubliv er også med til at 

opdrage mennesker til at begå sig 

indenfor sports - og klubmiljøet. 

Kæd værdier og holdninger sammen 

med, at I tidligere på kursets 1. del har 

talt om, at hjælpetrænere er rolle-

modeller for fægterne.

Træneren er ambassadør for klubbens 

værdier og holdninger. Det man siger, 

skal man også selv gøre.

Trænerne og klubben er, gennem 

det de direkte lærer fægterne (eller 

lader være med at lære dem) med til 

at danne og forme dem som sports-

folk, men også som mennesker i al 

almindelighed. 

Diskutér 2 af følgende spørgsmål:

• Hvilke sportslige værdier og  

holdninger findes i jeres klub?

• Er det vigtigt at lære om værdier 

og holdninger, når der er et fæg-

tereglement, som man kan blive 

straffet efter, hvis man gør noget 

ulovligt? (sportens værdier  

- sportens regler)

• Er der også nogle mere almene 

holdninger og værdier i klubben, 

som også gælder i omverdenen 

uden for klubben?

• Hvilke værdier og holdninger vil 

I gerne lære fægterne? Det kan 

være sportsligt, samfundsmæssigt 

eller menneskeligt.

Sørg for, at emnet ikke trækker i lang- 
drag, så der bliver tid til Færdigheds- 
delen.

FÆRDIGHEDSDEL - DEMONSTRATIONER AF TEKNIK, METODER OG ORGANISATION -  
LEKTION 5 - 6:

EMNE FORMÅL POINTER OG KOMMENTARER OPGAVER/ØVELSER/TIPS
TRÆNING At deltagerne bliver 

bevidste om, at "træ-

ning" er den vigtigste 

af træningspassets 

faser.

Træning" er den vigtigste af faserne i 

et træningspas.

Formålet med "Træning" er for 
børn, at lære at fægte.

Dette formål "at lære at fægte" svarer 

til formålet i DFF's kommende ATK- 

koncept for aldersgrupperne:  

Piger: 8-11 år. Drenge: 9-12 år.

Brug "Træningspyramiden"  

(1-2-Træner Fægtning s. 6) hvis du vil 

lave en gennemgang af træningens 

elementer - fysisk-teknisk-taktisk- 

mental-træning. 

At give deltagerne en 

overordnet viden om 

træningens 4 grun-

delementer: Fysisk, 

teknisk, taktisk, men-

tal, samt en forståelse 

af hvilke elementer, 

der er vigtigst ved 

børnetræning

Decideret fysisk træning er fægte-

mæssigt ikke det vigtigste i 

børne      årene - det kommer senere.  

Et alsidigt program for benarbejde 

kombineret med opvarmning og  

motoriklege vil ofte i sig selv skabe de 

nødvendige fysiske forudsætninger  

for succesfuld fægtning i børneårene.

Opvarmning og egentlig fysisk træning 

er ikke det samme. 

I børnetræningen er det vigtigste ele-

ment, når vi skal lære at fægte, den 

tekniske træning.

Gentag gerne nogle af pointerne fra 

gennemgangen i Lektion 1-2  

(1-2-Træner Lærervejledning s. 9).



12 1-2-TRÆNER
L ÆRERVEJLEDNING FÆGTNING

EMNE FORMÅL POINTER OG KOMMENTARER OPGAVER/ØVELSER/TIPS
Teknisk 
træning

Basal viden om for-

udsætninger for 

god tekniktræning - 

godt benarbejde - for 

begyndere

Antallet af gentagelser er den  

vigtigste faktor for at lære teknik

– men mange gentagelser er i 

sig selv ingen garanti for effektiv 

tekniktræning. 

Alle gentagelserne skal også være med 

korrekt teknik. Det altafgørende er 

altså kombinationen af kvantitet  
og kvalitet - hvordan de mange gen-

tagelser bliver udført. 

Udgangspunktet, når vi arbejder med 

børn og andre begyndere, er basale og 
lette øvelser, som gentages mange 

gange. Det er bedre, at fægteren lærer 

basale bevægelser godt og får en god 

basisteknik, end at de lærer meget af 

lidt af hvert, men ingenting godt. 

Selv simple bevægelser kan trænes på 

mange afvekslende og motiverende 
måder.

Teknisk korrekt udførelse kommer 
altid før hurtighed. Børn bør aldrig 

lave benarbejde i et hurtigere tempo, 

end at de kan gennemføre det teknisk 

korrekt, afslappet og med god balance 

og overkroppen i ro.

Tips til nye trænere:

"Keep it simple" - Lav nemme og enkle 

øvelser for børnenes og din egen 

skyld. De er nye fægtere, du er ny 

træner!
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EMNE FORMÅL POINTER OG KOMMENTARER OPGAVER/ØVELSER/TIPS
FÆRDIG-
HEDER 
- generelt

METODER

Deltagerne skal være 

rustet til at instruere  

i  enkle benarbejds- 

øvelser, herunder:

At kunne fejlrette  

enkle benarbejds- 

øvelser.

Instruktion og fejl-

retning kræver 

metodik for at være 

succesfuld.

Metodik kræver 

øvelse.

Stabile positioner (f.eks.engarde) og 

”hånd  først” er de vigtigste nøgle- 

ord for al færdighedsindlæring 

børnetræning.

• Du kan bedst ramme fra en stabil 

position.

• Du kan bedst bevæge dig fra en  

stabil position (til end anden).

Det anbefales, at du genbruger 

undervisningsprincippet "vis-forklar-
vis-prøv" og feedbackmetoderne 

fra første del af kurset. 

Det styrker kursisternes læring, at 

det genøves, og gør det nemmere 

for dem at forholde sig til detaljerne 

i færdighedsstoffet - og sparer tid. I 

modsætning  til hvis du introducerer 

mange flere metoder oveni det tekni-

ske indhold.

"Vis-forklar-vis-prøv" og "feedback og 

kropsprog" er beskrevet i "1-2-træner 

Lærervejledning" s. 13-14 og i hæftet 

"Ny træner" s. 14-16.

Gennemgå så mange fokuspunkter 
og fejl til hvert emne, som du finder 

nødvendigt.

Diskutér gerne med deltagerne, hvad 

der er rigtigt og hvorfor. Refleksion 

og forklaring fremmer forståelse og 

indlæring.

Selv om I gennemgår mange fokus-

punkter og fejl, så er det  vigtigt at 

gentage pointen, om at deltagerne, når 

de instruerer hinanden og senere bør-

neholdet, bør nøjes med et eller to 
fokuspunkter / fejl at rette, da for 

mange punkter vanskeliggør lærings-

mulighederne for en udøver. 

Tænk på ordet "fokuspunkt" i ental 

- man kan faktisk ikke se på mange 

punkter samtidigt og bevare fokus!  

1) Allerførst: Genintroducér  (repetér 

hurtigt):

a) "Vis, forklar, vis, prøv"-princip- 

pet, som I brugte i Lektion 1-4.

b)  Feedback og kropssprog.

2) Introducér metoderne: Helmetode 

og delmetode

 Du gennemgår dernæst alle de 

specifikke færdigheder (holde på 

våben ect.) ved at:

1) Du viser (demonstrerer) alle 

emner eksemplarisk for del-

tagerne v.h.a. "vis, forklar, vis, 

prøv-pricippet" og helmetoden og 

delmetoden

2)  Du kommer med dine (klubbens) 

fokuspunkter for korrekt udførelse 

til alle delene.

3)  Du kommer med eksempler på 

typiske fejl, som begynderfægtere  

laver, og som I i klubben finder 

væsentlige at rette.

4)  Det er meget vigtigt, at du lader 

deltagerne prøve at instruere  

hinanden parvis i forbindelse alle 

emner- så de får mulighed for selv 

at instruere med hel - og delme-

tode, give individuel feedback og 

fejlrette.

5)  Under deltagernes afprøvning 

giver du støtte og feedback 

på deres instruktion, brug af 

vis-forklar-vis-prøv, helmeto-

de-delmetode, deres feedback og 

kropssprog. 

6)  Rund hver emne af med samlet 

feedback, gentagelse af praktiske 

fif , fokuspunkter, fejl og spørgsmål 

- før I begynder på et nyt emne.
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EMNE FORMÅL POINTER OG KOMMENTARER OPGAVER/ØVELSER/TIPS
Metoder 
(fortsat)

Nedenfor:
Specifikke 
færdigheder

OBS - I kursisthæftet findes både 

fokuspunkter for korrektudførelse 

og opremsning af typiske fejl til hvert 

emne. I app'en er fejl ikke medtaget, 
men "kun" fokuspunkterne.  
Pointen er, at kursisterne skal være i 

stand til at identificere fejl for at kunne 

afhælpe dem, men at en konkret og 

positiv feedback netop drejer sig om 

fokuspunkter for korrekt udførelse 

frem for fejl.

Helmetoden og delmetoden 
er begge meget anvendelige for 

fægtetræning. Diskutér gerne med del-

tagerne, hvad og hvornår den ene eller 

anden metode er velegnet.

Det er væsentligt, at du for færdighe-

der viser udførelse og anvendelse af 

begge metoder, og at deltagerne får 

afprøvet begge på alle emner, så de 

kan se forskellene, fordele og ulem-

per i forhold til emnerne og forskellige 

udøvere.

Kom med mange lavpraktiske råd, 

pædagogisk/trænertekniske tips, og 

eksempler på billedsprog og bruge at 

lyde og rytmer undervejs. 

Gentag gerne rådene mange gange.

Byt rundt på parrene undervejs mel-

lem øvelserne, lige som kursisterne 

er forskellige, er fægterne på børne-

holdet forskellige. Det er derfor fint at 

øve med skiftende partnere.

Brug mest tid på engarde, marché, 

rompé, udfald.

Helmetode og delmetode er beskre-

vet i "1-2-træner Fægtning" s. 23-24 

- og i idrætsfaglig litteratur.

I app'en vil deltagerne kunne finde 

eksempler på helmetode og delme-

tode for alle emnerne (bortset fra "at 

holde på våben" og "hilsen")

Vær opmærksom på, at der for mange 

af emnerne findes flere, gode delme-

toder - i app'en er der eksempler på 

flere af dem.

Brug gerne app'ens eksempler - 

måske har du egne kæpheste.

HOLDE PÅ 
VÅBNET

Fransk greb kan udelades fra gennem-

gangen, medmindre I bruger dette - det 

er ikke gennemgået i hæftet, da det 

sjældent anvendes i Danmark.

Supination af våbenhånden er et stort 

diskussionsemne blandt trænere - 

spændende mellem alt fra kl. 12 til 

kl.15. Diskutér evt. fordele og ulemper 

ved de forskellige positioner. 

Vi siger i elevhæftet: Fleuret kl. 1-2, 

kårde kl. 12.

Hvis I i klubben har en anden opfat-

telse, så må du i dette og andre 

tilfælde gøre deltagerne opmærksom 

på dette.
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EMNE FORMÅL POINTER OG KOMMENTARER OPGAVER/ØVELSER/TIPS
HILSEN

ENGARDE

MARCHÉ

ROMPE

UDFALD

Øv den hilsen, som I bruger i klubben

Forklar gerne, hvorfor man hilser. Ikke 

kun fordi det giver sort - men for at vise 

respekt for modstander og reglemen-

tet repræsenteret ved dommeren ect. 

Det er sportsånden der er lavet til en 

regel.

Eksempler på fokuspunkter, fejl og 

øvelsestips  findes i "1-2-Træner  

Fægtning" s. 9-10.

Engardestillingen er en væsentlig 

forudsætning for korrekt udførelse 

af både ben - og våbenarbejde, da 

den udgør en afbalanceret, stabil 

udgangsposition. Det er værd at gøre 

et nummer ud af, at deltagerne bliver 

bevidste om dette og om at engarde 

bør øves længe med børnene.

Eksempler på fokuspunkter, fejl og 

øvelsestips  findes i "1-2-Træner  

Fægtning" s. 10-12.

Eksempler på fokuspunkter, fejl og 

øvelsestips  findes i "1-2-Træner  

Fægtning" s. 12-13.

Eksempler på fokuspunkter, fejl og 

øvelsestips  findes i "1-2-Træner  

Fægtning" s. 13-14.

I trænerkredse er der forholdsvis stor 

enighed om, hvordan et godt udfald ser 

ud. Beskrivelser af udførelsen varie-

rer derimod meget. Et punkt, der skiller 

vandene er f.eks., hvilken delbevægelse 

i denne sammensatte bevægelse, der 

er væsentligst - er det, det forreste 

ben, som sparkes frem, eller det  

bagerste ben, som sætter af?

Selv om man har den holdning, at 

den væsentligste delbevægelse for 

udførelsen er en hurtig og kraftfuld 

afvikling af udstrækningen i bager-

ste bens muskulatur, kan det være en 

pædagogisk fordel at forklare udfalds-

bevægelserne for begyndere efter 

delmetoden, som beskrevet i hæfte 

og app.

Se ovenfor under Metoder.

Se ovenfor under Metoder.

Se ovenfor under Metoder.

Se ovenfor under Metoder.

Se ovenfor under Metoder.
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EMNE FORMÅL POINTER OG KOMMENTARER OPGAVER/ØVELSER/TIPS
Udfald 
(fortsat)

Et andet diskussionspunkt er, hvor 

væsentlig bagerste fods placering i 

gulvet er? I elevhæftet har vi anvendt 

følgende formulering:

"Bagerste fod forbliver i afsættet i 

gulvet. Fodsålen har i afsættet fuld 

kontakt med gulvet." - du må så evt. 

selv formidle videre til kursisterne, 

hvordan I så foretrækker fodstllingen, 

når udfaldet er afsluttet.

Eksempler på fokuspunkter, fejl og

øvelsestips findes i "1-2-Træner  

Fægtning" s. 14-16.

Eventuelt: 

Analysér og diskutér sammen den 

perfekte teknik for udfaldet.  

F.eks.: Hvilke muskler er vigtige for 

at skabe dynamik og udvikle kraft i 

bevægelsen?

Brug evt. øvelsen i app'en "Udfald - 

U11 Leg - "Skyde mønt" som en del af 

analysen.

HVORDAN At skabe en gry-

ende forståelse for, 

at måden at arbejde 

på med børnene og 

fægtningen helt over-

ordnet afhænger af 

trænerens/klubbens 

pædagogiske stå-

sted og opfattelse af 

fægtning.

Forhåbentlig er mange teknisk-speci-
fikke praktiske "hvordan-spørgsmål" 
allerede gennemgået ved gennemgang 
af benarbejdet.

Det kan dog også være værd at del- 

agtiggøre kursisterne i, hvordan I 
mere overordnet forholder jer pæda-
gogisk til forholdet mellem træneren, 

fægteren og det, der skal trænes. Hvad 

er pædagogikken i jeres klub?

Du kan også vælge i stedet at tage 

udgangspunkt i fægtehæftets  

pædagogiske ståsted i afsnittet:

 

Fægtning med kroppen, hovedet og 

hjertet s. 19-20 i "1-2-Træner Fægtning".

Hovedpointen i afsnittet er:

"Hvis du sørger for, at både du og bør-

nene får både kroppen, hovedet og 

hjertet med i alle dele af træningen, 

hver gang I træner, så får børnene lært 

at fægte."

Du kan genbruge tekstens andre 

pædagogiske pointer for at uddybe 

hovedpointen.
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EMNE FORMÅL POINTER OG KOMMENTARER OPGAVER/ØVELSER/TIPS
ORGANI- 
SERING

At gøre deltagerne 

bevidste om, at der 

er mange måder/for-

mer at arbejde med 

træningsindholdet 

på samt at variation i 

formerne skaber  alsi-

dighed i træningen af 

teknik.

At tilpasse specifikke  

benarbejdsøvelser til 

træningssituationen.

Når man planlægger sig træning, over-

vejer man dels, hvad der skal trænes 

(indholdet), men det er også væsent-

lig at overveje, hvordan det trænes 

(måden/formen).

Gør deltagerne opmærksomme på, at 

valg af form overordnet afhænger af, 

at deltagerne ved forberedelse af træ-

ningen gør sig overvejelser omkring:

• Hvad skal vi træne?

• Hvor stort er holdet?

• Hvor mange trænere er vi?

• Hvilket niveau er fægterne på?

• Hvilken alder har fægterne?

Fokuspunkter:
Trænerens placering.

Korte, præcise beskeder.

Tale - og kropssprog

Klare og tydelige signaler

Pointer:

Alle øvelsesformer har pædagogiske 

fordele og ulemper. En del trænere 

forfalder til stereotypt at anvende at 

anvende 1 eller nogle få former uden at 

organiseringsformen nødvendigvis er 

den optimale i forhold til træningsind-

holdet og/eller den bestemte gruppe 

børn, man skal træne.

Det er vigtigt, at en træner  kan variere 

måderne, der trænes på, så det ikke bli-

ver for kedeligt (motivation). 

At få alle på børn på holdet med - så 

aktivitetsniveauet er højt og alle lærer 

noget.

At aktivere og motivere de passive.

I elevhæftet gennemgås følgende 

organisationsformer og deres fordele 

og ulemper:

1) Træning 1-1

2)  Træning i små grupper

3)  Træning individuelt eller i større 

grupper

4)  Træning på række under træne-

rens ledelse  

5)  Træning på række samtidigt med 

at 1 fægter øver med træneren.

6)  Stationstræning

7)  Parøvelser

8)  Kamptræning med benarbejdsop-

gaver eller fokuseret feedback

• Benarbejdslege 

• Motoriklege med et skvæt fægtning

Kom igennem så mange øvelses-

former som muligt.

Meget gerne ude på gulvet, hvor 

formerne kan prøves af med/af 

deltagerne.

Diskutér eller pointér fordele og  

ulemper ved nogle af formerne.

I forhold til fokuspunkter for træne-

rens arbejde, vil det være fint at  

genbruge skemaet "De 7 fokus- 

punkter" ("Ny træner?" s. 20,  

1-2-Træner Lærervejledning s. 16)
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EMNE FORMÅL POINTER OG KOMMENTARER OPGAVER/ØVELSER/TIPS
Organise- 
ring  
(fortsat)

Lege At give deltagerne 

er kendskab til for-

dele ved en legende 

tilgang til træning af 

benarbejde. 

Samt at lade dem 

reflektere over træ-

nerens udfordring 

ved valg af lege - tek-

nisk korrekt løsninger.

En del øvelsesformer indebærer ven-

tetider eller anden form for passivitet. 

Det kan undgås ved at lave:

 "Du er ude" og "På vej tilbage"- 
aktiviteter (se "Ny træner?" s. 16, 
"1-2-træner Lærervejledning" s. 14). 
I forhold til planlægning og gennemfø-

relse af benarbejde vil det være ganske 

relevant at gentage disse aktiviteter 

fra kursets første del, da nogle af for-

merne indebære noget inaktivitet, som 

kan undgås.

Hver gang man introducerer en ny 

måde at øve på, skal man være bevidst 

om at skabe tryghed hos børnene 

overfor det nye. I starten skal man også 

være præcis med, hvad man forventer, 

og hvilke krav man stiller til organisati-

onen, da organisationsformer også er 

noget børnene først skal lære at kende.

Trænere skal være tålmodige. Resul-

taterne kommer, når børnene er blevet 

vante til den nye måde at gøre tingene 

på. 

Øvelsesformer, der minder om lege 

eller små spil, er meget motiverende 

for børn ved indlæringen af fægtebe-

vægelser. Mange børn er vante til at 

lære sig nye ting gennem at lege. 

Som man siger om den gode oplevelse 

ved løsning af en opgave, hvor man 

helt glemmer, at man arbejder: "Det går 

som en leg". 

En pointe ved lege og spil ved træning 

af teknik er, at det, vi gerne vil træne 

børnene i, er det korrekte benarbejde 

fra en teknisk synsvinkel. Der er en 

alvor og intention bag legen fra træne-

rens side. Den udfordrende opgave 

som træner er at finde på sjove lege, 

der ansporer til den teknisk korrekte 

løsning (og forhindrer de forkerte).  

Øvelse: "Kan I komme på nogle "Du er 

ude" - og På vej tilbage"-aktiviter, som 

kan laves i forbindelse med de gen-

nemgåede øvelsesformer?

(det kan være teknisk eller fysiske 

øvelser/lege).

Brug et par legeeksempler fra app'en, 

som I prøver af, eller fra dit / klubbens 

legerepertoire.
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EMNE FORMÅL POINTER OG KOMMENTARER OPGAVER/ØVELSER/TIPS

Motorik-lege 
kombineret  
med ben- 
arbejde

. Man skal endelig ikke lade være med 

at lege under tekniktræning, men det 

optimale er, at man finder de sjove 

lege, som samtidigt træner den helt 

rigtige teknik.

Gør deltagerne opmærksomme på:

• De kan låne masser lege og små-

spil fra andre trænere, men de skal 

huske tilpasse aktiviteten til deres 

eget holds alder og niveau.

• De kan også udvikle deres egne, 

nye lege. Som en hjælp hertil kan de 

eventuelt bruge "Aktivitetshjulet" 

på side 18 i hæftet "Ny træner".

Under både "Opvarmning" og under 

"Træning"  kan man også lave en 

masse sjove motoriske øvelser og lege, 

der ikke helt er benarbejde, men ska-

ber de motoriske forudsætninger for 

god fægteteknik og god fægtning. 

Det kan f.eks. være lege med bevægel-

ser, hvis motorik og koordination har 

mønstre eller kvaliteter, der minder 

om fægtning, så disse til en vis grad 

kan overføres til eller danne basis for 

tekniktræningen.

Øvelser og lege, der minder om fægt-

ning, har ofte elementer af:

• Koordination f.eks. øje-hånd, hånd-fod.

• Balance - arbejde nede i knæ med lavt 

tyngdepunkt.

• Reaktionsevne og hurtige hænder 

og/eller fødder

• Retningsskift og/eller temposkift.

Man kan også blande motorikøvelser  

sammen med enkelte benarbejds- 

bevægelser: 

Eksempel: Når jeg siger "forlæns", 

så løber I fremad, når jeg siger "bag-

læns", så løber I baglæns. Når jeg siger 

"Engarde", stopper I straks og står flot 

"Engarde". 

Der kan godt være en glidende over-

gang fra "Opvarmning" over i "motorisk 

træning" til "tekniktræning" - altså 

egentligt benarbejde.

Opgave - reflektér/diskutér:

Stafetter er sjove, men mange børn vil 

gerne komme først og glemmer det 

teknisk rigtige benarbejde i farten. 

Et spil, der går ud på at gribe en hand-

ske med udfald, bør tilstræbe, at 

hånden kommer først i bevægelsen 

og at overkroppen holdes i ro. 

Hvordan vil I sikre jer teknisk korrekt 

udførelse i de 2 eksempler?

(Tip: Trænerens anvendelse af regler 

og /eller  rekvisitter i legens opbyg-

ning/ gennemførelse, kan medvirke 

til at skabe den teknisk korrekte 

løsning). 
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PRAKTISK UNDERVISNING MED FEEDBACK - LEKTION 7 - 8:

EMNE FORMÅL POINTER OG KOMMENTARER OPGAVER/ØVELSER/TIPS
PRAKTISK 
TRÆNING

Formålet med modu-

let er, at få teorien

omkring færdighe-

der og organisering 

af benarbejdet prøvet 

yderligere af i praksis.

Ved at deltagerne

underviser hinanden

og får feedback på 

deres undervisning

øges sandsynligheden

for, at det lærte

huskes.

Derfor er det vigtigt, 

at du i opsamlingerne

laver så mange kob-

linger mellem det, der 

er blevet gennemgået

i de to første lek-

tioner, og det der 

opleves i praksis.

Vi arbejder videre med, "hvordan" vi 

planlægger og gennemfører trænin-

gen af benarbejde ved at deltagerne 

får (yderligere) mulighed for i prak-

sis at afprøve det gennemgåede stof 

omkring benarbejdets teknik, metoder 

og organisationsformer .

Formen:
I princippet genbruger du arbejdsfor-

men for den praktiske træning under 

Lektion 3-4, hvor I kun arbejdede med 

indhold vedrørende opvarmning og 

benarbejde.

Nu arbejder I på samme måde, men 

KUN med FÆGTEFÆRDIGHEDER..

Du deler deltagerne op i hold.

Holdstørrelsen laves, så du sikrer, at 

alle får mulighed for at undervise og få 

feedback.

Forberedelse:
Forberedelsestid er ca. 15 min.

Inden du starter modulet, forklarer 

du, at arbejdsformen er næsten den 

samme som tidligere:

"I bliver vurderet  og får feedback 

på jeres præsentation ud fra "De 7 

opmærksomhedspunkter" (s. 20 i  

hæftet "Ny træner?" - brug skemaet 

under jeres forberedelsestid, som er 

15 min".

"I vælger 1 benarbejdsfærdighed 

(emne) fra app'en" og 1-3 øvelser/lege 

fra app'en, til  færdigheden(-erne)."

(I må også gerne vælge andre øvelser 

eller lege end app'ens)

"I bestemmer selv 

organiseringsmåder"

"Alle i jeres gruppe, skal deltage i plan-

lægning, og så mange som muligt 

skal deltage aktivt i gennemførelsen 

af  træningen som trænere (I må godt 

udskifte træneren undervejs)".

OBS: Hvis tidsplanen er skredet noget 

forhold til denne lektionsplans beskri-

velse, så gør det ikke så meget, under 

forudsætning af at du allerede tid-

ligere i forløbet har haft deltagerne 

aktiveret med at undervise hinanden 

og har givet dem feedback. 

Hvis du har holdt tidsplanen, så er der 

nu mulighed for at deltagerne får øvet 

sig yderligere.

Typisk vil en seance tage 10-15 min. 

hvis der skal være tid til, at deltagerne 

får stillet op til deres øvelse, gennem-

fører instruktionen, og der samles

op i plenum. 

Det kan være nødvendigt at stoppe,

inden øvelsen er helt afsluttet, for at 

alle kan få tid til at undervise.

Brug et stopur e.lign.

Hvis du gerne vil sikre, at alle færdig- 

heder bliver præsenteret, så bestem- 

mer du på forhånd emnet (indholdet) 

for hver gruppe. 

I kan evt. bruge Aktivitetshjulet i  

hæftet "Ny træner?" s. 18.

Hvis du gerne vil sikre dig, at alle  

de organiseringsformer, som I har 

gennemgået bliver repræsenteret, 

så bestemmer du på forhånd formen: 

Gruppe 1: Parøvelser, gruppe 2: Lege. 

Gruppe 3: Træning på række ect.  

(spring de øvelserformer over, som 

ikke er egnede til gruppepræsen- 

tation).
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EMNE FORMÅL POINTER OG KOMMENTARER OPGAVER/ØVELSER/TIPS
Aftal hvad I konkret vil gøre i hver 

enkelt lille detalje og hvem, der gør 

hvad: Hvem introducerer, organiserer, 

instruerer og giver feedback?

Gør som I har aftalt.

Udførelse og opsamling på 
præsentationerne
1 enkelt gruppe kan (på skift) være 

observatører og give feedback sam-

men med dig.

De øvrige grupper spiller børn, som 

præsentationsgruppen arbejder med.

Du bruger skemaet "De 7 opmærksom-

hedspunkter" til feedback til gruppen.

Gør det så fægtespecifikt som muligt. 

Sørg for koblinger til, det I arbejdet 

med i Lektion 5-6.

Deltagerne vil i denne seance gen-

kende mange af de

udfordringer, de står med som træ-

nere, og derfor er

det vigtigt, at du lader dem komme til 

orde og at de

også selv kommer med konstruktive 

løsningsforslag.

Diskutér og få pointeret betydningen 

af planlægning og at planlægningen 

er koordineret med andre trænere 

("1-2-Træner Fægtning" s. 27 indehol-

der nogle råd til simpel planlægning).

Hvis deltagerne er meget dygtige  

eller seancerne bliver for ens, 

kan du udfordre ved at lave  ”ben-

spænd”. Benspændene skal  tage 

udgangspunkt i nogle af de typiske 

udfordringer, man som træner kan 

blive udsat for under benarbejde.

Du kan sagtens (gen)bruge de ben-

spænd, der findes i "1-2-Træner 

- Lærervejledning s.16". 

Nogle mere tekniskrelaterede ben-

spænd kunne yderligere være:

• Nogen, der laver øvelserne alt for 

hurtigt og ukorrekt".

• Nogen, der har meget svært ved at 

lave øvelserne korrekt og laver utro-

lig mange fejl, da det er over deres 

niveau.

Hvis du vælger at bruge benspæn-

dene, er det vigtigt at diskutere, 

hvordan de blev håndteret i den

efterfølgende opsamling.
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OPSAMLING OG AFSLUTNING - LEKTION 7 OG 8:

EMNE FORMÅL POINTER OG KOMMENTARER OPGAVER/ØVELSER/TIPS
Opsamling og 
afslutning

Formålet er at få

deltagerne til at  

reflektere over de 

input, de har fået på

kurset, samt få dem 

til at forberede og for-

mulere, hvad de vil gå 

hjem og gøre i praksis. 

Det skal nu være om 

det rent fægtefaglige 

stof i Lektion 5-8.

Jo flere konkrete fæg-

tefaglige overvejelser

deltagerne gør sig nu,  

om hvordan de vil 

bruge, de fægteinput

de har fået, jo større 

er sandsynligheden

for, at de får det

gjort.

Tjek, at du er kommet ind på alle  

punkterne ”Gode råd”, ("Ny træner?"  

s. 22-23) og tag det ellers med i 

opsamlingen.

Når deltagerne laver øvelsen på  

s. 21 i hæftet "Ny træner?", kan du 

med fordel bede dem om at overveje, 

hvornår i træningen eller ved hvil-

ken fægteøvelse, de vil afprøve deres 

ideer. Igen handler det om at gøre det 

så konkret som muligt, så det er nemt 

at gå hjem at gøre til næste træning.

Vær skarp i forhold til, at deltagerne 

skal være konkrete i deres planlagte 

handlinger (hvad vil du gøre hvornår 

og med hvem?).

Understreg, at hvis de planlægger at 

vente 3-4 uger, før de har tænkt sig at 

prøve de nye ideer af, så harde 

næsten med garanti glemt det. 

Videreuddannelsesmuligheder:
Af hensyn til videreudvikling af klub-

bens trænerstab bør du fortælle om 

videreuddannelsesmuligheder:

• Praktik

• Erfaringsudveksling

• Inspiration

• Kurser

(s. 26 i "1-2-Træner Fægtning")

Evaluering:
Gennemfør en evaluering der passer 

til dit hold.

Arbejd (videre) med opgaven på s. 21  

i hæftet "Ny træner?".
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EN ÅBEN INDSTILLING TIL TEKNIK
To grundlæggende opfattelser ligger til grund for de fægte-

tekniske dele af kursusmaterialet:

På den ene side findes der et fælles stof og en basisteknik, som 

de fleste fægtetrænere er enige om vigtigheden af, at begyn-

dere lærer. Trænerne lærer dette stof fra sig fra sig ud fra en 

fælles forståelse af, hvad der er vigtigt at prioritere i begyn-

derfasen og på stort set samme måde.

På den anden side kan forskellige fægtetrænere have en for-

skellig opfattelse af næsten hver eneste fægteteknisk detalje 

hvad angår: Selve bevægelsen og dens udførelse, hvordan den 

skal indlæres, hvornår den anvendes, hvordan den udføres, og 

om den er vigtig eller uvigtig.

Dette uddannelsesmateriale skal passe til mange forskellige 

klubber i Danmark.

Målet er, at hver eneste træner kender vilkårene for tek-
nisk træning i sin egen klub, men samtidigt udviser forståelse 

og tolerance for,  at der findes andre måder at arbejde på. 

Den tilgang, som vi har valgt i dette materiale, er den tilgang, 

som anvendes på DFF's øvrige trænerkurser.

Når du som underviser gennemfører kurset i din klub, er det 

efter vores mening vigtigt, at du videregiver kursisterne den 

holdning, at de som trænere bør have en åben indstilling til 

andre træneres idéer om træning for på denne måde med 

tiden at kunne skabe sit eget koncept for god fægtetræning.

ADGANGSKRAV TIL KURSUS - ANBEFALING
Kursisten bør have fægtet i minimum 2 år regelmæssigt 2 

gange pr. uge eller 3 år regelmæssigt 1 gang pr. uge. Minimums-

alderen bør være 14 år.

(Det tilsvarende krav til DFF Trænerkursus Niv. 1 er: Kursisten  

skal have fægtet i minimum 3 år regelmæssigt 2 gange pr. 

uge eller 5 år regelmæssigt 1 gang pr. uge.  Minimumsalderen  

er 14 år).

DFF ønsker ikke at føre kontrol med disse adgangskrav. Der 

er tale om en anbefaling: En vis fægteerfaring og moden-

hed  antages at være grundforudsætninger for at få udbytte 

af kursusforløbet - og for at kunne fungere som hjælpetræ-

ner i en klub.

Kig på din gruppe af tilmeldte og overvej ud fra deres alder 

og fægteerfaring, hvordan dit kursus skal sammensættes?

Det bør ikke være et krav, at kursisten efterfølgende bliver træ-

ner i klubben eller senere tager flere kurser.

Det er ikke et krav for deltagelse på senere DFF-trænerkurser, 

at man har deltaget på 1-2-Trænerkursus. 

Kursister som senere deltager på DFF Niv. 1 må forvente en del 

repetition af indhold fra 1-2-Træner-kurset.

AFGRÆNSNING OG FORHOLDET TIL DFF'S 
TRÆNERKURSER 
1-2-Træner-kurset INDBEFATTER IKKE:

• Våbenarbejde, individuel lektion, gruppelektion og coaching 

under konkurrence. 

Lad være med at fylde dette stof på!

Det er vigtigt, at du gør dig selv (og kursisterne) meget klart, 

at kurset kun er en smagsprøve på trænerjobbet som hjæl-

petræner i din klub.

Det bliver for overvældende med mere teknisk stof, og det er 

langt vigtigere, at kursisterne lærer det alment idrætslige ind-

hold, der teoretisk og praktisk ruster dem til at være trænere 

for en folk børn. 

Såfremt kursisterne vil lære mere, så kan du opfordre dem til at 

tage DFF's Trænerkursus 1 m.m. og / eller I kan arbejde videre 

med disse emner i klubben efter de 8 timers 1-2-Træner-kursus.

Med de 8 lektioner på 1-2-Trænerkurset har de nye trænere en 

god basis at arbejde ud fra.

I forhold til DFF's træneruddannelse, så er "1-2-Træner" begræn-

set til at være for hjælpetrænere, der: 

• arbejder sammen med en højere uddannet træner under 

klubbens træningspas. Han/hun står aldrig alene med træ-

ningsansvaret - den mere erfarne træner er tilstede og 

kan hjælpe.

• Hjælpetræneren kan selvstændigt stå for de dele af træ-

ningen, der handler om opvarmning og benarbejde for 

begyndere (mens den mere erfarne træner er tilstede 

under træningen). 

• Hjælpetræneren har IKKE lektionsansvar og har IKKE ansvar 

for hele træningspasset af begyndere.

En Niveau 1-træner er også en børne - og ungdomsbegynder-

træner, men er derimod uddannet til i samråd med klubtræneren 

at stå for hele træningen af begyndere alene. Niveau 1-træ-

neren har lektionsansvar overfor begyndere og kan have det 

overordnede ansvar for hele træningspasset.
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Læs mere om DFF's kurser og materialer til trænere på

www.faegtning.dk/node/59

www.faegtning.dk/node/70

Scan mobilapp’en 

og få adgang 

til en række 

træningsøvelser.


