
 1 

 
 
 
Nyt fra Breddekonsulent Øst  Juli 2009 02/2009: 
 
 

Hvor kan jeg træne i ferien? Sommerferiefægtning i klubber: 
For de af jeres fægtere, som ikke ønsker at sige farvel til våbnene i sommerferien, har 
jeg fået melding fra følgende klubber om, at der er åbent i sommerferien: 
 
Fægteklubben Trekanten, Kbh. Mandag og onsdag – fri fægtning for alle fra kl. 18. 
Hellerup Fægte-Klub, Gentofte Torsdag – fri fægtning for alle fra kl. 19. 
(I begge klubber frem til 09.08., hvor almindeligt træningsprogram genoptages). 
 
Akademisk, Århus  Onsdag fra kl. 18 i juli. 
Akademisk, København  Torsdag kl. 19 sabeltræning i august.  
 
 
DFF’s Sommerlejre for børn og unge starter snart: 

� 9.-10. og 12.07. DFF-Sommerskole i fægtning i Hellerup (den lille 
sommerlejr). 3 dages fægtning og underholdning for B&U-fægtere på kårde 
og fleuret med Breddekonsulent Øst og andre trænere. Der er kun træning i 
dagtimerne. Alder 8 - 15 år. 

 
� 27.07.-01.08. DFF's Børne og ungdomssommerlejr 2009 i Bramming 

(den store sommerlejr). Bramming Gymnastik- & Idrætsefterskole, 
Gabelsvej 12, 6740 Bramming.  

 
Hvis der skulle sidde et par stykker ude i klubberne, som ikke er tilmeldte, men gerne 
vil med, så kan det lige præcis nås endnu: Kontakt straks lejrenes 
kontaktpersoner, se invitationer på http://www.faegtning.dk/sider/side_117.aspx. 
 
 

DFF ferieafholdelse: 
Ja, DFF’s personale holder skam også lidt ferie over sommeren, derfor er: 
 

� DFF’s Sekretariat ferielukket i uge 30-32. Kontoret åbnes igen 10.08. 
� Breddekonsulent Øst på ferie uge 30-31 
� Breddekonsulent Vest både på ferie og træningslejr i Polen i august. 

 

I tilfælde af presserende spørgsmål i perioden, hvor Sekretariatet er lukket, 
bedes I tage kontakt til Formand Jørgen Kjøller. 
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Tjen penge til klubben gennem KlubSupport.dk 
KlubSupport.dk er en gratis service for klubber, hvor de kan oprette en 
klubside og tjene penge til klubben, når medlemmer e-handler hos over 200 
anerkendte e-butikker. Alle butikkerne donerer penge til jeres klubber, når 
medlemmerne handler hos dem, via KlubSupport. Klubberne kan tilmelde sig 
dette gratis e-handelskoncept, og kan derefter få medlemmer, forældre og 
andre interesserede til at e-handle via klubbens forum på KlubSupport. 
Klubben får derefter en fast procentdel af den omsætning, som medlemmerne 
genererer. Læs mere på: 
http://www.klubsupport.dk/default.asp?mode=cmsview&page=59 
 
 

Søg og få del i en million 
Se og Hør Gunnar Nu Fonden lukker ned  
og deler de sidste penge ud til fx unge stjerner  
og utrættelige ledere. Alle inden for idrættens  
verden kan søge, når Se og Hør Gunnar Nu  
Fonden deler penge ud for allersidste gang.  
Fonden lukkes ned, men den sidste lille million 
skal ud og gøre godt i dansk idræt.  
Pengene bliver uddelt til fx et flot resultat,  
et bemærkelsesværdigt stykke arbejde,  
en lovende karriere, til en ung stjerne i svøb,  
til en utrættelig leder eller ganske simpelt til  
en forening. 
Alt hvad man skal gøre for at komme i betragt- 
ning er at sende en mail eller et maskinskrevet 
 brev til Se og Hør Gunnar Nu Fonden, så de  
modtager ansøgningen senest 1. august 2009.  
Skriv til gunnarnufonden@seoghoer.dk  
eller Se og Hør Gunnar Nu Fonden,  
Vigerslev Alle 18, 2500 Valby. 
 

 

Søg og få del i en anden million: 
Frem til  1. oktober er der mulighed for en økonomisk håndsrækning fra 
Carlsbergs Idé-Legat.  
Modtagerne er kreative talenter, der udøver, skaber eller igangsætter 
aktiviteter inden for kultur- og fritidslivet i hele landet. I 2009 er der afsat i alt 
1.000.000 kroner. Der kan søges op til 15.000 kroner til nye idéer og tanker, 
der fortjener et opmuntrende skub.  
Legatet kan ikke søges af enkeltpersoner, men af f.eks. foreninger, klubber 
eller organisationer. Bevillingerne uddeles løbende. Pengene skal bruges til 
aktiviteter og initiativer i Danmark, og der kan ikke søges til religiøse og 
politiske formål eller til rejser og studieophold. 
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Senest d. 1. oktober 2009 skal ansøgningsskema sendes til: Carlsbergs Idé-
Legat, Gamle Carlsberg Vej 10, 2500 Valby, telefon: 3327 3325 Se: 
http://www.carlsbergsmindelegat.dk/ide-legat/Pages/default.aspx. 

 

 

Søg og få del i DFF’s Breddeudvalgs Breddepulje på kr. 
75.000 til breddeprojekter i klubberne: 
Desværre råder DFF’s eget Breddeudvalg ikke over en million, men din klub 
kan få del i kronerne i Breddepuljen, som vi skrev ud til jer om i marts i år. 
Der er stadig masser af penge i puljen, så tøv ikke med at søge. Pengene er 
øremærkede til bestemte breddegavnlige projekter. Læs derfor materialet om 
Breddepuljen, og se, hvilke projekter der kan søges midler til. Se 
http://www.faegtning.dk/sider/side_79.aspx. 
 
Få lidt flere idéer til, hvordan I skaffer penge til klubben på: 
http://www.faegtning.dk/sider/side_146.aspx og 
http://www.faegtning.dk/sider/side_148.aspx 
 
 

Fægteklubben Trekanten iværksætter 
skolerekrutteringsprojekt i samarbejde med kommunen: 
I forbindelse med at Fægteklubben Trekanten København ønsker at starte med 
kårdefægtning i de yngre aldersklasser og generelt hverve flere 
børnemedlemmer har klubben i samarbejde med Københavns Kommune 
iværksat et større rekrutteringsprojekt som gennem skolebesøg skal hverve 
flere fægtere til klubben. Kommunen har bevilget godt 150.000,-kr. til 
dækning af bl.a. undervisning og materiel. Der arbejdes over en længere 
periode bl.a.  med besøg på skoler, primært i nærområdet, samt ugentlige 
træninger og forløb i klubben specielt for skolebørnene. 
 
En af klubbens forældre har endvidere iværksat et mindre integrationsprojekt 
for en nørrebroskoleklasse, som besøger klubben og træner fægtning som led i 
et forløb på skolen – se  http://trekanten.org/fkt/do/site/showNews/322. 
 
DFF ønsker klubben rigtig god fornøjelse med begge projekter og måske kan 
disse 2 projekter være inspirationsgrundlag for andre klubber? Kontakt evt. 
Fægteklubben Trekanten for at høre nærmere om, hvordan de bærer sig ad. 
 
 

Licenser 2008-9 – og Licensåret 2009-2010: 
Rigtig mange fægtere fra kadetter til seniorer fik i indeværende licensår indløst 
en licens. 180 fægtere fremgår af DFF’s licensliste på hjemmesiden. Et højt tal, 
som vi godt kan være stolte af. 
I løbet af året har DFF’s Bestyrelse godkendt, at DFF’s licensordning er 
suppleret med flg. ordlyd, som fremgår af teksten om indløsning af licens på 
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vores hjemmeside: "Gennem at bestille national licens hos DFF godkender 
fægteren, at almindelige personoplysninger registreres i DFF's medlemsregister og 
at navn, klubtilhørsforhold, fødselsår, licensnummer samt fotografier og film 

af fægteren offentliggøres på DFF's hjemmeside: www.faegtning.dk".  
Denne tilføjelse indebærer på sigt nogle administrative lettelser for DFF’s 
personale. Jeg skal gøre opmærksom på, at DFF p.t. ikke har et 
medlemsregister med personoplysninger, men med denne regel har vi 
mulighed for at etablere et sådant, sålænge det kun indeholder de anførte, 
almindelige oplysninger.  
 
Til efteråret begynder et nyt licensår, og I vil høre nærmere fra DFF’s 
Sekretariat om indløsning af licens for perioden 2009-2010. 
 
 
Skålstørrelser til danske B&U-konkurrencer: 
I forbindelse med B&U-DM i januar har nogle klubber rejst spørgsmål 
vedrørende regler for skålstørrelser på våben ved børnekonkurrencer. 
Bestyrelsen har vedtaget følgende krav for danske stævner: 
 
Klinge 0: Lille skål 
Klinge 1-2: Valgfri skålstørrelse 
Klinge 5: Almindelig skål. 

 
Med ønsket om en god sommer. 
 
Med venlig hilsen 
 
Breddekonsulent Øst/Org 
Martin Wiuff 
8838 8095/ 50536314 
martin_wiuff@hotmail.com 
 
 
 
 
 
Her et snap-shot fra en 
2009-kalender fra en spansk klub, 
hvor i klubbens kårdeelitehold 
måtte smide kludene for at rejse 
penge til klubben.  
Før I smider fægtetøjet i  
de danske klubber, så start 
med at søge DFF’s Bredde 
-pulje og andre fonde.  
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DFF’s nyhedsformidling: 
Forbundet har indtil flere kanaler, hvor I kan holde jer orienterede om løst og 
fast i dansk fægtning: 
 

A. DFF’s hjemmeside 
 
www.faegtning.dk indeholder efterhånden al offentlig information om 
forbundet, dets arbejde, personer, klubinformation, idébank, resultater og 
tilbud fra DFF i form af stævner og kurser. 
 
B. Nyhedsbreve: 
 

� DFF’s officielle nyhedsbrev ”PST” bringer hyppige informationer om 
kommende stævner, resultater og reportager. Ikke til at undvære 
hverken for ledere, trænere eller aktive fægtere og deres forældre. 
Tilmeld jer selv og aktive fægtere til Nyhedsbrevet ”PST” på 
sirwilliam2006@gmail.com 

� Breddekonsulent Østs Nyhedsbrev. Sørg for at medlemmer med 
interesse for breddearbejde og DFF generelt bliver tilmeldt Nyhedsbrevet 
og Breddekonsultens mailingliste på martin_wiuff@hotmail.com. 

� Nyhedsbrev for DFF’s Talentudviklingsprojekt. Hvis I ønsker 
information om aktiviteter i DFF’s Talentudviklingsprojekt, så tilmeld jer 
via alexandernormann@hotmail.com  

 
C. Mailinglister: 
 

� Breddekonsulents Østs mailingliste udsender information om alle 
danske stævner, kurser, breddestof o.m.a. Sørg for, at de personer i 
jeres klub, som har behov for bred information, bliver tilmeldt listen. 
Send mail til martin_wiuff@hotmail.com. 

� Breddekonsulent Vests mailingliste udsender information rettet 
specifikt mod jysk-fynske klubber. Tilmelding: 
krzysztof@mail1.stofanet.dk 

� Sekretariatets klub-mailingliste udsender officiel forbundsinformation 
specifikt rettet mod klubformænd eller af klubben udpegede 
kontaktpersoner til DFF. Tilmelding: Send altid besked til Sekretariatet 
om ledelsesændringer i klubben. 

� Sekretariatets stævne-mailingliste udsender invitationer til 
internationale stævner. Der findes en ”Junior – seniorliste” og ”B&U-
listen” (til og med kadet). Send en mail til DFF's Sekretariat 
(dff@faegtning.dk)med en klar angivelse af, hvilke lister, I ønsker at 
være medlem af.  

 


