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DFF sender 2 trænere til FIE trænerkursus i Zagreb
DFF har udtaget og økonomisk støttet 2 danske klubtrænere til det
internationale fægteforbunds (FIE) kårdetrænerkursus i Zagreb, Kroatien. Det
drejer sig om Mads Eriksen (HFK) og Jesper René (Rudersdal/Frederiksberg
Slots Fægteklub). Kurset varer 5 uger med 150 timers teori
og praktik på højt niveau - svarende til minimum Niveau 3 i DFFtræneruddannelsen.
Læs trænernes oplevelser på deres blog:
http://hellerupfaegteklub.dk/madse_blog.php.
Ny fægteklub i Slagelse: Slagelse Fægteklub (SLGF)
DFF’s bestyrelse har på bestyrelsesmøde i januar optaget
Slagelse Fægteklub (SLGF) i DFF. Vi glæder os til at have en ny
klub og nye fægtere med i vores forening. Klubben er så småt
ved at komme i gang med træning og andre aktiviteter. På
billedet ses klubbens logo.
Hvis I gerne vil følge med i den nye klubs liv, så kan I blive fan af
Klubben på Facebook: Søg efter Slagelse Fægteklub.
Klubbens Generalforsamling og DFF’s Sekretariat:
Mange fægteklubber er i gang med at holde Generalforsamling eller har
lige afholdt en sådan. Måske bliver der her valgt nye medlemmer af jeres
bestyrelse? Hvis der kommer nye bestyrelsesmedlemmer, så er vigtigt, at I
husker I ifølge DFF’s Vedtægter § 4 har pligt til at ”til stadighed holde Dansk FægteForbunds sekretariat underrettet med de nøjagtige adresser for samtlige bestyrelsesmedlemmer”.
Hvis I ikke husker det, så er det også i praksis rigtig svært for DFF’s
Sekretariat og konsulenter at komme i kontakt med klubben og holde jer alle
orienterede om DFF’s arbejde og tilbud til jer.
Så husk nu, at sende os kontaktinformationer på de NYE
BESTYRELSESMEDLEMMER☺
Deltagersucces ved regionale cupper i Østdanmark i starten af 2010:
Til Holbæk Cuppen i marts var der deltagerrekord med 40 fægtere til start
fordelt på følgende kategorier, hvor der fægtedes alle mod alle: Miniorer: 8.
Puslinge: 8. Dreng-Pige: 10. Kadet: 14 fægtere. Glædeligt at se, at klubber og
fægtere slutter op om cuppen, som er god konkurrencetræning.
Østdanmarks Mahaut Cup er blevet udvidet, således at kadetter deltager
sammen med juniorerne og seniorerne, og værtskabet går på skift mellem 3
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klubber. Det går fremad med deltagerantallet til den gode gamle cup, som
giver masser af stævneerfaring, idet der fægtes alle mod alle. Januar 8
deltagere, februar 15 deltagere og marts 25 deltagere! Rigtig mange kampe til
hver fægter – specielt til de seje kadetter, som både stillede op til Holbæk og
Mahaut Cuppen på samme dag og sted i marts: 37 kampe på 1 dag!
Vi håber på, at udviklingen fortsætter. Hvem ved, måske slår Østdanmark en
dag deltagerrekorderne fra Vestdanmarks Skrydstrup Cup?
I hvert fald håber vi, at klubber og fægtere i Øst og Vest bakker godt op om de
regionale cupper, som bygger danske fægteres konkurrenceerfaringer op fra
bund til top.
(Gen)Start en fægteklub hos Sankt Annæ Idrætsforening (SAIF):
På Sankt Annæ Gymnasium i Valby, som rummer et gymnasium og en
folkeskole, lå indtil for nogle år siden Fægteklubben SAIF, som var en del af
Sankt Annæ Idrætsforening.
Desværre har der i de seneste år
ikke været fægtning på programmet
på skolen i Valby – Københavns
største bydel. Idrætsforeningen,
som har over 600 medlemmer, vil
gerne have fægtning på skolen
igen. Der er udstyr til at starte op
med, der er haltider, og muligheder
for samarbejde skolen om et
fægtetilbud efter skoletid.
Det der mangler for at komme i
gang, er en formand for fægteafdelingen, nogle frivillige til at
sætte tingene i gang igen, og en
træner til fægtetræningen.
Udviklingskonsulent Øst og
idrætsforeningens bestyrelse hjælper gerne med at sætte klubben i gang igen.
Kunne du/I tænke dig/jer at starte en fægteafdeling i Valby, så kontakt
Udviklingskonsulent Øst, Martin Wiuff, på 50536314 /konsulentoest@faegtning.dk.

Breddekonsulenter bliver til Udviklingskonsulenter:
DFF’s 2 breddekonsulenter har ændret navn til udviklingskonsulenter. Det
indebærer, udover den nye titel, at konsulenterne kan hjælpe klubberne
indenfor et videre område end det snævert breddemæssige, idet vi også
arbejder med forudsætningerne for det gode breddearbejde og kan gøre dette
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på tværs af forbundets udvalgsstruktur: Klubudvikling, kluborganisation,
uddannelse af trænere og dommere, talentudvikling o.a.
Vores primære fokus er fortsat breddearbejdet. Som titlen antyder skal vores
arbejde i yderligere grad rettes mod udvikling. Dermed kan vi arbejde
projektorienteret, mens vi i mindre grad kan beskæftige os med driftsmæssige
opgaver af længere varighed – f.eks. regelmæssig stævneaktivitet,
klubtræning o.a.
DFF er netop ved at afslutte en kontrakt med DIF om tilskud til konsulenterne.
I denne kontrakt er det nærmere specificeret hvilke mål og arbejdsopgaver
konsulenterne har. Kontrakterne afspejler konsulenternes opgaver i DFF’s 2årige Handlingsplan for Bredde-og B&U-udvalgene, som I kan finde på
http://www.faegtning.dk/sider/side_79.aspx.

'Projekt Frivillig' - Rekruttering af unge gennem
ungdomsuddannelserne og 'Frivilligbevis':
Tag en tørn som frivillig ved siden af din uddannelse, og få et diplom, du kan
vedlægge dit eksamensbevis. Det er essensen i et nyt initiativ, hvor alle elever
på ungdomsuddannelserne (gymnasium, HF, HHX, HTX, m.fl) fra 2010 bliver
tilbudt at deltage i et forløb på minimum 20 timers frivilligt arbejde. Det kan
det kan jo være som frivillig leder eller træner i en fægteklub, eller bare som
stævnehjælper, dommer, eller til løsning af en eller anden konkret, praktisk
opgave i klubben over en kort periode.
Den unge skal sammen med fægteklubben udarbejde en kontrakt
”Frivilligkontrakt” om arbejdsforløbet og til slut underskriver klubben et
dimplom 'Frivilligbevis' til den unge, som kan vedlægges eksamensbevis og
c.v.
”Projekt Frivillig” er et initiativ, som er startet i 2010 af
Undervisningsministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Kulturministeriet.
På www.projektfrivillig.dk kan unge fægtere og fægteklubberne læse meget
mere om, hvordan et arbejdsforløb sættes sammen, og hvordan man indgår
kontrakt og anskaffer sig et bevis på sin indsats i klubben.
Hvis I som fægteklub kan lave en struktureret indsats overfor de unge, er det
måske vejen til flere og nye frivillige hjælpere i jeres klub?

Dommere og dommeruddannelse – en klubopgave, som DFF gerne
hjælper på vej:
Der er altid brug for dommere i konkurrencefægtning. Ledere og trænere i
fægteklubber, som deltager i konkurrencefægtning, bør løbende fokusere på
rekruttering af dommere og tilbyde dommeruddannelse i klubben.
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Som forbund er vi opmærksomme på dilemmaet i at opfordre
klubberne til at finde dommere, da der ofte kun er begrænset
antal ildsjæle pr. klub, som jo også kan bruges som ledere,
trænere og andet ude i klubberne. Derfor ligger det måske
ikke lige for, at det er i klubregi, at det primære arbejde med
at finde og uddanne dommere ligger.
Men det lange, seje træk med at finde og uddanne dommere
ligger der, hvor fægterne findes, hvor der fægtes kampe,
som kan dømmes, og hvor eksisterende dommere og fægtere
kan lære af hinanden. Altså i fægteklubben.
Dommergerningen er et praksisfag, som læres ved at dømme mange kampe,
et mesterlærefag, hvor man lærer af de erfarne, og så skal der læses nogle
reglementer ud på de mørke vinteraftener, hvilket alt sammen næppe kan nås
på et forbundskursus. Hertil kommer, at mange klubber selv har en klar
interesse i at have dommere til deres stævner i og uden for klubben. På
længere sigt løses problemstillingen ikke ved, at klubben betaler et forhøjet
stævnegebyr for ikke at medbringe egne dommere - som det ses ved
udenlandske stævner. Den model øger ikke umiddelbart mængden af
uddannede dommere i klubben, på landsplan eller i udlandet. Brug hellere
fægternes penge på diæter og rejser til egne dommere. Derfor er det lange
seje klubtræk nødvendigt:
Tilbyd en dommeruddannelse til jeres medlemmer, som kan forberede dem til
DFF’s nationale dommerprøve, og aktivere dem som dommere. Vær løbende
opmærksomme på at finde nye dommeremner blandt jeres medlemmer. Det
kan for medlemmet i nogle tilfælde være det, som holder fægteren i sporten.
Bak jeres dommere og kommende dommere op, værdsæt dem, og giv dem
status. Hvis man har ambitioner, så er der både herhjemme og internationalt
muligheder for nye fægteoplevelser som dommer. Det kan være givende og
sjovt at være dommer.
DFF kan hjælpe jeres dommeruddannelse i klubben på vej med vejledning,
konsulentbesøg, et introkursus i klubben, samt et minikursus med eksamen og
certificering som national DFF-dommer ved danske stævner. Læs mere om DFF
Dommeruddannelse 2010 på http://www.faegtning.dk/sider/side_126.aspx.

Førstehjælpsberedskab i fægteklubberne:
I løbet af vinteren 2010 har DFF sat spot på førstehjælpsberedskabet i
klubberne. Det er sket gennem afholdelse af 2 førstehjælpskurser med base i
Århus og Hellerup, hvor 20 fægtere fra forskellige klubber deltog. Hver
deltagende klub modtog en gratis førstehjælpstaske en værdi af ca. kr. 400,-.
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Når klubberne i den kommende tid besøges
af Udviklingskonsulent Øst vil klubbens
førstehjælpsberedskab blive drøftet:
1) Har klubben trænere, ledere eller
fægtere, som kan give førstehjælp til
træning og andre aktiviteter?
2) Har klubben førstehjælpsudstyr? Er
førstehjælpsudstyret tilgængeligt og
er udstyret tilstrækkeligt?
Såfremt andre klubber skulle være
interesserede i en gratis førstehjælpstaske, så kan I modtage 1 taske (så
længe lager haves), hvis I bestiller et klubbesøg hos Udviklingskonsulent Øst.

Unge i Fokus-pulje 2010: DIF uddeler 300.000kr. til ungdomsprojekter
Igen i år uddeler DIF 300.000 kroner til
ungdomsprojekter. Bemærk, at der er ændret lidt i
ansøgningskriterierne. Har din klub et bud på, hvad
der skal til for at beholde de unge i foreningen på
trods af fester, lektier, kærester eller andre gøremål,
så søg penge i DIF’s Unge i Fokus-pulje til at føre
den gode idé ud i livet. DIF uddeler i 2010 via puljen
"Unge i fokus" i alt 300.000 kroner til de foreninger,
der tør nytænke børne- og ungdomsidrætten. Der
lægges vægt på, at det ungdomsprojekt, der søges penge til, falder inden for
en af de fire følgende kategorier:
Idræt på tværs: Projekter hvor flere idrætter arbejder sammen om at organisere
idræt, så der er mulighed for fleksibelt medlemskab, flere sociale kontakter m.v.
Mixidræt: Idræt på tværs af køn og alder og eventuel. idrætsgren.
Ung nybegynder i idrætten: Hvordan bliver det muligt at starte på en ny
idrætsgren, når man aldrig har gået til den tidligere? Gode projekter efterlyses.
Overgang fra ung til voksen: Hvordan letter vi overgangen fra ung til voksen
udøver? Hvordan undgår vi, at unge får et kulturchok, når de træder ind i de voksnes
idrætsrækker?
Et andet vigtigt kriterium er, at idéen skal have en overførselsværdi til andre idrætter,
ligesom der ses positivt på projekter, hvor unge selv er initiativtagere og er involveret
i gennemførelsen. Endelig er det afgørende for støttemuligheden er, at effekten kan
måles efter endt projektperiode.

Ansøgningsfrister: Puljen uddeles 4 gange årligt. Ansøgningsfristerne er 15.
februar, 15. maj, 15.august og 15. november. Svartiden er cirka fire uger.
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Læs mere her:
http://www.dif.dk/ungdif/Forside/Støtte/Støtte%20til%20ungdomsidræt/DIF's%
20Unge%20i%20fokus.aspx.

Stævnesnacks – Nem og billig frugt til stævner.
Så skulle relanceringen af konceptet, som vi skrev om i
sidste nyhedsbrev være ved at være klart.
Stævnesnackkonceptet foregår i samarbejde mellem DIF
og FDB. Der er etableret en hjemmeside, hvor
klubberne kan bestille frugt og bægre med rabat og
GRATIS kan få en ”værktøjskasse” til en værdi af 1000kr.,
indeholdende det, der skal bruges ved et stævne i
forbindelse med tilberedning og servering af de sunde
snacks. Frugten kan hentes i en lokal Coop eller Kvickly.
Bestillingssystemet vil være klart den 06.04. 2010. Læs mere på
http://difudv.udv.dif.dk/da.aspx.

Celebrity fencing?
I USA går kändisserne til fægtning. Det forlyder således, at Tom Cruise har
indrettet en fægtebane i sit hjem, hvor han inviterer vennerne, Will Smith og
David Beckham til fægtetræning. Læs mere på:
http://blogs.telegraph.co.uk/sport/insport/4338211/David_Beckham_takes_up_fencing/

I Italien kan du omvendt blive en
kändis og optræde i TV-shows og
ugeblade af at gå til fægtning! På
billedet ses den italienske
topfleuretfægter Margherita
Granbassi – VM og OLmedaljetager. Det gør nok ikke
noget, at man har udseendet med
sig. Margherita har selvfølgelig
også sin egen rigtig lækre
hjemmeside med fotos, videoer og
sponsorer, se:
www.margheritagranbassi.com/

DFF’s Udviklingskonsulenter
ønsker jer et dejligt fægteforår.
Med venlig hilsen
Martin Wiuff
Udviklingskonsulent Øst/org
50536314
konsulent-oest@faegtning.dk
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