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Nyt fra Breddekonsulent Øst  December 2009 04/2009: 
 
 

Bredde – og B&U-udvalgets Handlingsplan 2010-2011 er på banen: 
I løbet af efteråret har Breddeudvalget, B&U-udvalget og DFF’s konsulenter udarbejdet et 
udkast til en Handlingsplan 2010-2011, som omhandler arbejdsområdet og mål for de 
kommende års breddearbejde. Handlingsplanen er p.t. til godkendelse i DFF’s bestyrelse. 
Se udkastet fra udvalgene på: http://www.faegtning.dk/sider/side_79.aspx. 
 
Ansøgninger til Karen Lachmanns Fond: 
Tiden er ved at nærme sig for den årlige legatuddeling i Karen Lachmanns Fond. 
Legatstørrelsen er kr. 10.000,-. Legatet uddeles blandt unge, især kvindelige fægtere, til at 
fremme deres konkurrencefægtning. Sidste frist for modtagelse af ansøgninger til denne 
legatuddeling er d. 1.1. 2010. Ansøgninger sendes til Fondsbestyrer Jan Arentoft: 
jr.arentoft@gmail.com. 
 
Ny, gratis klubportal "Clubpeople.com": 
Måske er denne portal noget for nogle klubber, der ikke allerede har en internetløsning? 
ClubPeople er stedet hvor klubber, grupper og foreninger mødes med deres medlemmer. 
ClubPeople sikrer en nem og enkel kommunikation mellem dig som klubadministrator og 
dig som medlem af en klub. Medlemsoverblik - Saml alle dine medlemmer ét sted. 
Tilmeldingssystem: Administrer turneringer, fester, rejser, generalforsamlinger og andre 
arrangementer. Nyhedsbreve og informationer til medlemmer - Send til alle på én 
gang. Se klubbilleder lagt op af medlemmerne. O.a. 
http://www.clubpeople.com/User/NewUser/. 
 
FIE meddeler, at masker med transparent visir ikke er obligatoriske så længe 
undersøgelse af ulykke pågår:  
Ved det netop afholdte Junior EM i Odense forekom en ulykke under fleuretfægtningen, 

hvor et våben gennemtrængte visiret på de nyindførte 
gennemsigtige fægtemasker. I ”Urgent Letter no. 15” fra FIE af 
05.11.09. meddeler FIE et brugen af de nye masker ikke er 
obligatorisk ved FIE-stævner (WC, sat.WC, VM), så længe 
undersøgelse af ulykken foregår. Både den i ulykken implicerede 
maske og fleuret er til undersøgelse hos FIE’s SEMI-kommission. 
I kan læse mere om sagen i det omtalte ”Urgent Letter no. 15”, 
som findes på: http://www.fie.ch/Fencing/Letters.aspx og på det 
svenske fægteforbunds hjemmeside: 
http://www.fencing.se/nyheter/allvarligt-tillbud-med-nya-masken-i-
odense/. 

I forbindelse med uheldet har FIE påmindet de nationale forbund om de 
vedligeholdelsesanbefalinger, der er udsendt i 2008 for alle slags masker. Anbefalingerne 
er optrykt sidst i dette nyhedsbrev. 
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Forbundets gamle oprullere af mærket PBT er nu uddelt til klubberne: 
I forbindelse med mine mange rundskrivelser pr. email til klubberne annoncerede jeg, at 
klubberne kunne modtage DFF’s aflagte kobberpiste og pbt-oprullere, idet DFF var ved at 
indkøbe nyt stævnemateriel. Det var der er del klubber, der prompte så en mulighed i og 
reagerede på. DFF’s materiellager i Køge har uddelt materiel til Fægteforeningen Amleth, 
JAF og Kalundborg Fægteklub. Det glæder mig, at det brugte materiel således kommer til 
nytte til noget klubfægtning. I øvrigt er der ikke flere brugte oprullere tilbage nu, men 
brugte, nedslidte kobberpiste kan stadig rekvireres gennem mig. 
 
NY DFF Sommerlejr i 2010 for kårdefægtere junior – senior: 
DFF kan til næste år i samarbejde med Den Internationale Højskole, IPC, i Helsingør, og 
Fægteforeningen Amleth tilbyde kårdefægtere fra 17 år og ældre en uges sommerlejr på 
Den Internationale Højskole, IPC, i Helsingør d. 04.-10.07.2010. Lejren henvender sig til 
alle unge og voksne fra bredde til subelite. Prisen for lejren er kr. 3500,- med alt betalt. 
Max deltagertal 20. Tilmelding er åben. Læs mere her: 
http://ipc.dk/da/short_courses.asp?id=19. Særskilt invitation udsendes i det ny år. 
 
”Min sport” på DR’s hjemmeside: 

DR Sporten har i løbet af året oprettet en hjemmeside, hvor 
forbund, eliteklubber og eliteudøvere – eller hvem som helst, 
kan fortælle om deres sport. Vi har fået oprettet en ”fane” til 
fægtning. Her kan I skrive indlæg, uploade billeder og videoer 
fra jeres stævner og andre begivenheder, så hele 
sportsverdenen kan læse og se mere fægtning. Der er 
allerede lagt et par indlæg ind om fægtning omkring Junior 

EM i Odense. I kan selvfølgelig også følge med i masser af anden sport på siden. Se: 
http://www.dr.dk/php/aktualitet/sporten/#?sportsgren=72. 
 
Multimedieskat gælder kun for lønnede trænere og ansatte: 
Skattereglerne for lønnede og frivillige træneres brug af telefon og internet er forskellige.  
Ulønnede trænere og ledere - også kaldet frivillige - kan skattefrit få 2.000 kr. af 
foreningen til at dække telefonsamtaler og internetforbrug – og helt uden at de behøver 
dokumentation i form af fx regninger. En anden mulighed er, at den frivillige træner eller 
leder får dækket sine faktiske udgifter til telefon og internet. Det kræver dokumentation i 
form originale regninger. I et vist omfang må man skønne, hvor stort forbruget er, da fx 
telefoner ofte også bruges til private formål. Hvad enten foreningen udbetaler penge for 
telefon- og internetforbrug med eller uden regninger har foreningen ikke indberetningspligt. 
De frivillige trænere og ledere skal med andre ord ikke betale multimedieskat, der kun 
gælder for lønnede personer. 
Lønnede trænere, medhjælpere: Fra 2010 er der indført multimedieskat. Det betyder, at 
de ansatte trænere og ansatte, der får betalt deres forbrug af multimedier - internet og 
telefon - på deres bopæl, skal beskattes af 3.000 kr. Og så er det lige meget om det 
faktiske forbrug er mindre eller højere end den skattepligtige værdi på 3.000 kr.   
Hvis et ægtepar begge får stillet multimedier til rådighed af en forening bliver de begge to 
beskattet af 3.000 kr. Efter de nye regler om multimedieskat kan en ansat ikke længere 
trække husstandens udgifter til privat telefon og internet fra den skattepligtige værdi,  
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Betaler en forening (alene) tilskud til en ansats telefon- og internetforbrug er beløbet, så 
vidt jeg kan se, ikke omfattet af mulitmedieskatten, da dette gode allerede er skattepligtigt 
for modtageren som en A-indkomst på nøjagtig samme måde som den egentlige løn. 
 
Ansøgninger til DIF's uddannelsesfond 2010 
Uddannelsesfonden er et tilbud om støtte til uddannelsesinteresserede personer inden for 
idrætten med tilknytning til specialforbund og foreninger under Danmarks Idræts-Forbund 
Alle medlemmer af en forening under Danmarks Idræts-Forbund samt frivillige eller 
ansatte i et specialforbund kan søge om fondens midler. Ansøgninger skal være 
Danmarks Idræts-Forbund i hænde senest d. 1. marts 2010. Ansøgningen skal sendes til: 
Danmarks Idræts-Forbund, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, Udviklingsafdelingen. 
Læs mere på: http://sitecore.dif.rove.dk/asp/publikationer_pdf.asp?pdfid=821. 
Det kunne måske være en idé at søge fonden, hvis I i klubben overvejer at sende en af 
jeres trænere på et fægtemesterkursus i udlandet – på et kursusniveau, som ikke udbydes 
i Danmark af DFF. 

 
Ungdif.dk – DIF lancerer ny ungdomshjemmeside 
Trænere og ledere kan finde inspiration til 
ungdomsarbejdet på ny hjemmeside, som 
DIF har lanceret. Som led i DIF’ s 
ungdomssatsning har en ny hjemmeside set 
dagens lys. Ungdif.dk henvender sig 
primært til foreningernes trænere og ledere, 
som kan finde inspiration til træning og ideer til andre sociale tiltag på de respektive hold. 
Der vil være debat om, hvad det vil sige at være træner, og kendte idrætsfolk blogger om 
diverse idrætsemner – Joachim B. Olsen lægger ud med ’Unge i foreningerne’. DIF håber, 
at siden vil være med til at formidle gode ideer på en ny og mere levende måde. Besøg 
den nye hjemmeside på www.ungdif.dk 
 
I øvrigt har fægteklubberne Fleche og Kalundborgs ungdomssamarbejde ”Læring for livet” 
– haft den ære, at være en af de første historier på hjemmesiden: ”02.12. Klubsamarbejde 
giver pote”: 
http://www.dif.dk/ungdif/Forside/Nyheder/Ungdif%20nyheder/Fægteklubben%20Kalundbor
g.aspx. 

 
Stævnesnack – projektet er snart på pisten igen: 
I midten af december lancerer DIF en ny version af Stævnesnack-konceptet. 
Denne gang foregår konceptet, som går ud på at muliggøre at klubber nemt 
kan skaffe sund og billig frugt/grønt til afholdelse af stævner og andre 
aktiviteter – frem for at stævnedeltagerne fylder sig med sukkerstads. 
 
Konceptet foregår i samarbejde med FDB. Der etableres en hjemmeside, hvor 
klubberne GRATIS kan bestille 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. På hjemmesiden kan man også bestille frugt 
og en vejledning til, hvor meget frugt der skal bruges. Frugten tilbydes med 
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rabat og kan hentes i en lokal Coop eller Kvickly. Læs mere på 
www.staevnesnack.dk – når siden er oppe at køre… 
 

 
På vegne af DFF´s konsulenter og Sekretariatet ønsker jeg jer alle en 
God Jul og en velsignet Nytår. 
 
Med venlig hilsen 
 
Martin Wiuff 
Breddekonsulent Øst/org. 
Martin_wiuff@hotmail.com 

50536314 / 88388095  

 

 

 

 

Foto: Afslutningen på dette års Holbæk Cup bød igen i år på et stort fremmøde af fægtere og et hav af fede 
præmier og gaver – husk Danmarks mest ”begavede” B&U-stævne i 2010; datoerne for 2010 udsendes 
snart. 
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 FIE’s anbefalinger vedr. vedligeholdelse af transparente masker: 

 
MAINTENANCE OF THE MASK (visor and metal mesh) 

Recommandations 
Reminder of information letter 4-08 of March 8, 2008 

- Check that the mesh part of the masks (visor and traditional) is in good condition. This can 
easily be done by placing the metal wire mesh against the light. And regularly check that the 
mask and its bib are in good condition. 
Chemical damage tests were carried out on the masks of several brands and 800 and 1600 
Newton cloth. These tests confirmed the following safety recommendations: 
 
- Keep the masks in their bags while transporting them 
- For all types of masks (visor or metal mesh), if the bib of the mask is wet, wait until it dries 
before putting it away in its bag. 
- Do not use the masks to carry containers holding liquids or glues, or to carry clothing, 
gloves or shoes which are wet or damp from perspiration. 
- Avoid all contact between the visor and chemical agents, in particular glues, acetones or 
other liquids that damage plastics and LEXAN. 
- In the case of a mask with a transparent visor, change the visor when one of the following 
four situations occurs first: 
a) Within a maximum of 2 years after the date marked on the visor; 
b) Appearance of grooves or visible deep marks on the surface; 
c) The visor is no longer transparent (opaque); 
d) When the visor has been in contact with chemical agents. 
- Always be equipped with a spare visor and the tools needed to replace the visor, ensure 
that all the screws are in place and that the frames and visor are correctly and adequately 
fitted. 
- Only use Lexan or Makrolan visors bought from the mask’s manufacturer or its official 
representative. 

- Clean the visor with a soft cloth and only use neutral liquids such as water. 
________________________________________________________________ 
Tilføjelser fra det svenske fægteforbund, som er værd at notere sig: 

För att Lexan ska behålla sina egenskaper krävs dock korrekt behandling. Materialet  är känsligt för 
olika typer av felaktig behandling vilket varit känt länge. Det finns därför flera möjliga orsaker till 
gårdagens händelse. 

• Felaktig montering av visir: Lexanvisiret blir efter en tid repigt och behöver bytas med 
jämna mellanrum. Detta utbyte görs ofta av fäktarna själva. När visiret monteras är det 
mycket viktigt att man inte använder något "våld" för att få det på plats eftersom Lexan kan 
bli bräckligt av spänningar. 

• För gammalt visir: Enligt bestämmelserna får inget visir vara äldre än två år då Lexanets 
egenskaper försämras med ålder. Det förefaller dock som att tillverkarna datummärker 
visiren först i samband med försäljningen och inte när det tillverkas, vilket skapar en 
osäkerhet om visirens egentliga ålder. 

• Kemikalier: Lexan är känsligt för kontakt med olika kemikalier (till exempel aceton). 
• Kyla: Det är känt att materialet får sämre egenskaper vid mycket låga temperaturer. 

Eftersom temperaturen i flygplansbabagerum kan bli mycket låg rekommenderas maskägare 
att aldrig förvara sin mask i det incheckade bagaget utan att bära med sig den i handbagaget. 
Det är känt att inte alla följer denna rekommendation. 


