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Nyt fra Breddekonsulent Øst  Marts 2009 01/2009: 
 
 

Dommer for dummies og andre dommerkurser: 
DFF’s dommeruddannelsesgruppe har planlagt datoer for dette års tilbud om kursus 
og prøve til opnåelse af national dommerlicens (DFF’s nationale dommerkursus med 
prøve). Der kommer også et Reglements – og opdateringskursus for allerede 
uddannede dommere og andre interesserede i 2009. Datoer for kurserne, som ligger i 
forbindelse med danske B&U-stævner, kan findes på: 
http://www.faegtning.dk/sider/side_126.aspx.  
Hvis I som klub vil deltage i stævner, er det vigtigt for jer, at I kan stille med egne 
dommere. Derfor bør I have fokus på uddannelse af dommere blandt jeres 
medlemmer. På http://www.faegtning.dk/sider/side_142.aspx kan I læse mere om 
uddannelsen - og se, hvem der allerede har dommerlicenser. 
 
I 2008 forsøgte vi uden den store brugersucces at lave centrale ”Dommer for 
dummies-kurser” arrangeret af bl.a. Breddekonsulent Vest.  Målet med disse kurser 
er at give kursisterne en basal viden og indsigt i dommerfunktionen og målgruppen er 
forældre, børn og unge og voksen bredde. Kurset er en smagsprøve, der skal give 
kursisterne en teoretisk og praktisk indsigt i dommergerningen, og skal opmuntre 
kursisterne til selv at udøve dommerfunktionen i klubber og til stævner. I 2009 
vælger vi en lidt anden fremgangsmåde for at nå ud til jer i klubberne: ”Dommer for 
dummies-kurset” tilbydes primært som et DFF-besøg i klubben til 1-2 træningsaftner i 
jeres klub. Hvis din klub vil have et sådant kursusbesøg, så ret henvendelse til 
Breddekonsulent Vest (Jylland /Fyn), som afvikler kurset under sine klubbesøg eller til 
DFF’s Dommeruddannelsesansvarlige Mads Hjerskov, som dækker Østdanmark. 
 

 

Københavnsmesterskaber og Regionale Cups: 
Københavnsmesterskaberne havde i år 62 startende fægtere mod sidste års 51 og 46 
i 2007. Også de regionale cupper i Vestdanmark og de øvrige regionale mesterskaber 
under ledelse af Breddekonsulent Vest viser pæne fremgange. I Østdanmark er det 
regionale tilbud for seniorer, ”Mahaut Cuppen”, desværre i tilbagegang. Det er 
overvejelsen værd, om ikke den arrangerende klub kunne øge deltagelsen gennem at 
lade kadetklasse deltage i dette seniorstævne? Ungdomsfægtningen er i fremgang og 
kadetter deltager frit ved stort set alle andre seniorstævner i Danmark. Mahaut 
Cuppen var tidligere en rugekasse for danske kårdetalenter og et samlingspunkt for 
både bredde – og elitefægtere i Østdanmark. Og sådan kan det jo blive igen. Så 
klubber og trænere, husk nu at sende jeres kårdefægtere til de 8 årlige, gode 
træningskonkurrencer i Mahaut – find invitation til alle regionale cupper på 
http://www.faegtning.dk/sider/side_129.aspx 
 
 
DFF’s Breddeudvalgs Breddepulje på kr. 75.000 til breddearbejde i 
klubberne: 
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I starten af marts fik I alle både brev og email om Breddeudvalgets Breddepulje, som 
kan søges af klubberne til en række breddeprojekter i klubberne. De nye 
støttemuligheder er også indarbejdet på hjemmesidens ”Tema: Søg projektmidler”, 
hvorunder også andre muligheder for projektstøtte fremgår. 
Se: http://www.faegtning.dk/sider/side_148.aspx 
 
Jeg kommer gerne forbi ude i klubben og hjælper jer med projektovervejelser og 
ansøgningsmulighederne. 1 klub har allerede modtaget støttetilsagn og 2 klubber har 
aftalt klubbesøg i starten af april. 
 
 
Fægteklubber får 10.000kr. i støtte fra DIF’s Unge i Fokus-pulje. 
Fægteklubberne Flêche i Holbæk og Kalundborg Fægteklub har fået støtte til et fælles 
projekt for fastholdelse af medlemmer gennem aktiviteter på tværs af klubberne. 
Støtten fra DIF’s ”Unge i Fokus-pulje” er primært givet til aktiviteter med inddragelse 
af andre idrætsgrene med henblik på fastholdelse af unge medlemmer gennem et 
alsidigt aktivitetstilbud. Et stort tillykke til klubberne. Måske kan det inspirere andre 
klubber til lignende projekter og ansøgninger? 
Hvis I vil vide mere om DIF’s ”Unge i fokus-pulje” til fastholdelsesprojekter for unge 
medlemmer, så læs mere på: 
http://www.dif.dk/ForForeningen/Forside/Stoette/St%C3%B8tte%20til%20ungdomsid
r%C3%A6t.aspx  – eller kontakt mig. 
 
 
Ny klub i Helsingør: 
Over vinteren har en gruppe fægtere påbegyndt start af en  
ny klub i Helsingør, så fægtesporten atter kan markere sig  
i byen, der for år tilbage fostrede danske mestre i  
kårdefægtning, men som i flere år ikke har haft en klub, der 
kan tilbyde vores sport.  
Klubben får til huse på intet mindre end Kronborg Slot, 
og kalder sig Fægteforeningen Amleth.  
DFF byder Fægteforeningen Amleth velkommen i forbundet. 
 

 

 
Efterskoleprojekterne i Øst og Vest: 
På efterskolerne i Grønsund og Lundby kører projektet i Østdanmark planmæssigt 
med ugentlig træning med 10-20 deltagere pr. gang, og der skal bl.a. afholdes 
skolemesterskaber internt og mod den anden projektskole i løbet af året i både en 
selvstændig fægteturnering og en firkampskonkurrence med bl.a. fægtning. 
I Vestdanmark har breddekonsulent Vest fået god respons på en direct mail-
kampagne rettet mod jyske idrætsefterskoler. Breddekonsulent Vest har p.t. fået 
henvendelser fra 11 skoler og planlægger 1-2 fægtebesøg på hver skole i løbet af 
året. 
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Kommende danske stævner: 
Ud over de omtalte cup-stævner i Øst og vest byder foråret også på en række andre 
danske stævner for både bredde og elite kulminerende med de traditionsrige DM-er 
på individuel og hold, som DFF håber på, at de danske fægtere vil møde talstærkt op 
til. Blandt andet tilbyder HFK igen i år et par kårdestævner, for seniorer som vil 
klargøre sig på danske fægtepiste op til DM eller bare vil have et ekstra dansk stævne 
med i bagagen af stævneerfaring. Her en lille huskeliste til jeres klubs 
stævneaktiviteter i foråret: 
 

13.04. Påskekårdeturnering i Hellerup. Kårde individuel H&D, senior/junior. 
19.04.  2900-Happiness-stævne i Hellerup. Kårdehold D/H, senior/junior. 
25.04 JAF's B&U-stævne i Århus.  Alle aldersklasser - miniorer, puslinge, 

dreng/pige, kadet og junior - og på alle våben. 
08.-10.05. Senior-DM 2009 i Odense på alle våben, individuel og hold.  
16.-17.05. Junior-DM 2009 den 16.-17.05. 2009 i Kalundborg. På alle våben. 

Individuel og hold.  
31.05.-01.06. HFK Open B&U-stævne. Miniorer-kadet alle våben, individuel. Hellerup.   

 

Alle stævnerne findes også i Aktivitetskalenderen for 1. halvår 2009, som udsendes i 
opdateret form sammen med dette brev. Invitationer findes som vanligt på 
www.faegtning.dk i rullegardinet ”Aktiviteter”. 
 

26.04. DFF Repræsentantskabsmøde. 
Indkaldelse er netop sendt ud til dette års repræsentantskabsmøde. Husk 
at sende nogen fra klubben med. Kom og hør, hvad der er sket i DFF, og 
ikke mindst, hvad der kommer til at ske. Brug jeres indflydelse og 
stemmeret.  

29.05.09. Floorballstævne for fægtere. Hockey Hell Cup i Trekanten, KBH. 
Midt i al den seriøse konkurrencefægtning er der også et alternativt 
stævne for fægtere, som elsker floorball, idet Fægteklubben Trekanten 
København genoptager floorballstævnet fra 2007. Besøg Trekanten på 
Østerbro med fægteklubbens floorball-hold – i 2007 tog en del klubben 
hockeytræningen ganske alvorligt, så der bliver sikkert kamp til stregen. 
Der er bar og musik efter stævnet. 

 

 

DFF-Puljeskemaer til konkurrencer: 
De gode gamle puljeskemaer i papirform fra DFF er ved at være udsolgte. Da de fleste 
af DFF’s konkurrencer afvikles gennem puljeskemaer udskrevet via pc-programmer, 
og da genoptryk i papirform af blokke med puljeskemaer er en bekostelig affære, vil 
DFF formentlig ikke producere flere puljeskemaer i papirform. På DFF’s hjemmeside er 
der imidlertid mulighed for download af nye puljeskemaer for individuel og hold – se 
http://www.faegtning.dk/sider/side_95.aspx. 

 

 

DFF Sommerlejre, datoer: 
Hvis jeres medlemmer ikke allerede har sat kryds i kalenderen til DFF’s 
sommerlejre, så følger her en lille huskeliste med datoer for DFF’s lejre i 
sommerens løb: 
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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. 
 

Uge 31 DFF's Børne og ungdomssommerlejr 2009 i Bramming (den store 
sommerlejr). Bramming Gymnastik- & Idrætsefterskole, Gabelsvej 12, 6740 
Bramming. Vi håber på stor deltagelse fra alle landets klubber.  
 
15.08.-29.08. 2009 DFF Sommertræningslejr for seniorer og juniorer. 

Fægtelejr på kårde og fleuret i Wroclaw, Polen, med Breddekonsulent Vest. 
 

Invitationer til sommerlejrene følger.  
 
  

Tag med på ”Ledertræf på tværs”. Aftentræf i Brøndby og Århus h.h.v. d. 
22.04. og d. 29.04. kl. 18.30-21.30 
Der er spændende temaer på tapetet for klubben, der vil udvikle sig. Temaet i 
Brøndby "Bredde eller elite - hvor er min klub på vej hen?" og ”Sponsorstrategier” 
burde være et aktuelt emne for klubber, som deltager i DFF's talentudviklingsprojekt, 
men også for andre. Ledertræffene arrangeres i samarbejde med 4 andre 
idrætsforbund, så der er god mulighed for at udveksle erfaringer med ledere fra andre 
idrætsklubber. Tilmeldingsfristen er for Brøndby d. 02.04. og Århus d. 15.04. Så sæt 
en enkelt hverdagsaften af til dette minikursus. Skynd jer at tilmelde jer hos mig.  
Læs mere om ledertræf på DFF’s træner/lederkursusside (nederst på siden): 
http://www.faegtning.dk/sider/side_159.aspx 
 
 

Talentudviklingsprojektet: 
I Talentudviklingsprojektet er de 4 fokusklubber, som projektet indledningsvist er 
centreret om, i gang med udviklingsplaner for, hvordan klubberne 
planlægningsmæssigt og på ledelses – og organisationsplan kan arbejde struktureret 
med talentfulde fægtere i klubberne. På planlægningsniveauet har DFF arbejdet på at 
finde datoer i 2. halvår 2009 for forbundets centrale aktiviteter i projektet, nemlig 
træningssamlinger og træneruddannelse. En kalender for talentudviklingsprojektet vil 
snart blive udsendt af projektlederen, men I kan allerede nu se forbundsaktiviteterne 
på DFF’s hjemmeside under ”Lejre og samlinger” og ”Træner/lederuddannelse” og i 
den opdaterede Aktivitetskalender fra Breddeudvalget. Det er værd at bide mærke i at 
både træningssamlingerne og træneruddannelsen er åbne på brugerniveau for alle 
danske klubber. Så I kan allerede nu overveje, hvem fra jeres klubber, der skal med 
på efterårets aktiviteter - selv om I måske ikke er en af de 4 fokusklubber. Der er 
både planlagt kurser på Træner Niveau 1 og Træner Niveau 2, samt en weekend 
træningssamling, en efterårslejr og en julelejr. 
 
Med venlig hilsen 
 
Breddekonsulent Øst/Org 
Martin Wiuff 
8838 8095/ 50536314 
martin_wiuff@hotmail.com 
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HUSK Floorballstævne for fægtere. Hockey Hell Cup i Trekanten, KBH. Den 29.05. i 
Trekanten på Østerbro. For fægtere, som elsker floorball – og dem er der jo en del af 
har jeg set ude i klubberne… 
 
 
 


