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Nyt fra Breddekonsulent Øst  Oktober 2009 03/2009: 
 

Breddeseminar d. 7.11. i Odense: 
I løbet af dagen op til DFF’s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde afholder 
Breddeudvalget Breddeseminar. Det sker i Odense Idrætspark – samme sted som DFF 
afholder Junior EM og repræsentantskabsmødet. Det er 3. år i træk, at Breddeudvalget og 
Breddekonsulenterne inviterer til Breddeseminaret, som henvender sig alle klubbernes 
ledere og trænere. I år kan I blandt flere ting høre om fastholdelse af frivillige ledere og om 
planerne for DFF’s breddearbejde i 2010 og 2011. Vi hører også meget gerne fra jer ude i 
klubberne, hvad I synes, DFF’s breddearbejde skal omhandle de næste par år. Derfor 
håber vi på, at I møder op til årets Breddeseminar, som også plejer at være en god 
mulighed for at få nye idéer med hjem til klubbens arbejde og få lavet aftaler med 
forbundet og andre klubber om løsning af fælles breddeopgaver – og projekter. 
 

 

DFF’s Breddepulje deler penge ud:  
DFF’s Breddeudvalg har på sit seneste møde delt penge ud på 
baggrund af indkomne ansøgninger til den i 2009 indførte 
Breddepulje.  
Rudersdal Fægteklub fik kr. 7.500,- til afvikling  
af nyt stævne. Fægteforeningen Amleth fik kr. 2.500,- til et 
projekt omhandlende træningpas kun for piger/kvinder (og 
tilsagn om yderligere kr. 2.500,- ved projektafslutning). 
Hellerup Fægte-klub fik betinget tilsagn på kr. 3.000,- til et 
skolesamarbejde. Læs mere om Breddepuljen på 
http://www.faegtning.dk/sider/side_79.aspx. 
 
Der er stadig mange penge tilbage i puljen for 2009. Hvis din 
klub har gode idéer til projekter, der matcher et af 
Breddepuljens tilskudsområder, så skynd jer at sende en 
ansøgning til puljen, således at Breddeudvalget kan få opbrugt 
puljekronerne inden udgangen af 2009! 
 
 
Billede: Fægteforeningen Amleth starter et forsøgsprojekt med træning ”kun for piger”. 
Hvortil dette kampagnemateriale er udarbejdet af klubben.  

 
DFF-Brochuren ”Gå til fægtning”  og ”Håndbog for begyndere 
og tilskuere”: 
Så lykkedes det endelig at få færdiggjort 2 projekter, som 
Breddeudvalget har arbejdet på meget længe. Nemlig en ny folder til 
medlemshvervning til klubber, der ikke har deres eget 
kampagnemateriale, og en ”Håndbog for begyndere og tilskuere”, som 
kan give nye i sporten og nysgerrige sjæle en kort introduktion til fægtning.  
Materialet er indtil videre trykt i h.h.v. 5000 og 2000 eksemplarer; desuden har vi også fået trykt et 
par tusinde postkort, som kan bruges til medlemshvervning o.a. 
Umiddelbart vil en lille stak af materialerne bliver udsendt pr. post til alle klubber. Herefter vil 
materialet blive brugt til Junior EM, og klubber, der besøger Breddeseminaret d. 7.11., vil kunne få 
flere brochurer og håndbøger. Herefter vil materialet kunne bestilles på DFF’s Sekretariat. 
Hvis I ikke kan vente med at se det færdige resultat indtil da, så kig på 
http://www.faegtning.dk/sider/side_132.aspx 
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Tjen penge til klubben med Børnehjælpsdagens Julelotteri:  
Fægteklubberne kan tjene nogle penge til egne aktiviteter ved at sælge julelodder. Mangler din 
klub nyt klubudstyr, træningstøj eller måske et tilskud til rejser, så er der økonomisk hjælp at hente. 
Børnehjælpsdagens Julelotteri, der kommer på gaden den 31. oktober, er nemlig en god og 
risikofri mulighed for at få lidt ekstra penge i klubkassen. Et enkelt lod koster 20 kroner, og heraf 
går 8,50 direkte til din forening. Sidste år tjente 361 foreninger (og skoleklasser) 2 millioner kroner 
ved at sælge julelodderne. Udover de penge foreningerne selv får i kassen, går overskuddet til et 
godt formål. De resterende 11,50 kroner for hvert solgt lod går nemlig til Børnehjælpsdagens 
arbejde for 15.000 anbragte børn og unge i Danmark. Du kan allerede nu tilmelde din forening på 
www.bhd.dk/foreninger/Julelotteriet_2009 eller på telefon: 35 30 93 00. Det er muligt at tilmelde sig 
under hele salgsperioden, der løber fra den 31. oktober til den 24. december. Eventuelle 
overskydende lodder kan frit sendes retur.  

 

Talentudviklingsprojektet – DFF Træningssamlinger og 

Træneruddannelse. 
Udover at beskæftige sig med klubudviklingsprojekter, hvor 4 pilotklubbers arbejder med at udvikle 
en træning og et klubmiljø, som er rettet mod udvikling af talenter og en form for elitearbejde, samt 
rekruttering og fastholdelse, så omhandler DFF’s Talentudviklingsprojekt også bl.a.  
DFF’s Træneruddannelse og en række træningssamlinger. Efteråret 2009 har allerede budt på 
afvikling af kursusweekender for DFF Trænerkursus 1 og 2 og endnu 2 weekender gennemføres i 
år. Vi planlægger at gennemføre flere nye kursusrækker næste år, og ude i klubberne kan man jo 
godt allerede nu have nye træneremner i kikkerterne, som man vil tilbyde et kursus – DFF-
kurserne er gratis! 
Talentudviklingsprojektet har forøget DFF’s lejrtilbud for B&U-fægtere betydeligt, idet der i 
september var træningssamling for alle i Hellerup med deltagelse af godt 50 fægtere, i skrivende 
stud gennemføres lejr i Trekanten, mens en julelejr er planlagt til afvikling i JAF. Det er en 
udvikling, som bestemt er glædelig for DFF, og bør kunne medvirke til at skabe både bedre 
sammenhold mellem fægtere i ungdomsrækkerne og mere kvalificerede fægtere. 
I forbindelse med træningslejrene er det bestemt værd for klubberne at opmuntre deres fægtere til 
deltagelse – og bid i den forbindelse mærke i, at lejrene principielt er åbne for alle klubber og for 
alle fægtere – samt at deltagelse er gratis. 

 
 
 
 
  
Billede: En folk garvede 
trænere deltog under ledelse 
af Fægtemester Ferenc Toth 
på første del af DFF 
trænerkursus 2 i weekenden 
den 10.-11.10. Trænerkursus 
2 er DFF’s første 
videreuddannelsestilbud til 
uddannede og/eller erfarne 
trænere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Støtte fra Trygfonden til DFF Førstehjælpskurser i 2010: 
DFF har været så heldige, at vi har modtaget en donation på kr. 12.500,- fra Trygfonden, som kan 
bidrage til at gøre vores sport endnu tryggere. Det medfører bl.a. at vi i primo 2010 vil gennemføre 
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2 førstehjælpskurser. Et i Øst – og et i Vestdanmark. P.t. har en klub i Københavnsområdet ønsket 
at lægge lokaler til, mens vi er på jagt efter en klub i Vestdanmark, der vil stå for den praktiske 
afvikling i denne del af landet med udgifter betalt af DFF. På kurset vil hver deltagende klub 
modtage en lille startførstehjælpspakke gratis fra forbundet. Desuden indebærer projektet, at en ny 
lægetaske indkøbes til DFF’s stævnematerielpakke i Køge, samt at en lignende lægetaske 
indkøbes til at følge jysk-fynske stævner og en anden til førstehjælp på træningslejre og 
udenlandsk stævnedeltagelse. 

 
Junior Europamesterskaberne (JEM) i Odense d. 01.-06.11.: 

 Så står en af de største og ret sjældne begivenheder i dansk 
fægtning for døren, nemlig DFF’s værtskab for Junior 
Europamesterskaberne i Fægtning. Skulle der være tid til det 
individuelt eller på klubbasis, så gå ikke glip af muligheden for at tage 
forbi Odense Idrætspark og få en oplevelse af et stort stævne og flot 
fægtning.  
 
Selv i sidste time er der sikkert brug for en hjælpende hånd til 
stævneledelsen. Hvis du har tid, så kontakt Thomas Kaa på  
kaa@talnet.dk. 
 
Afviklingen af JEM vil helt sikkert betyde en travl tid for frivillige og 
nogle af de ansatte i DFF. Så vær tålmodige med os i den kommende 
tid – og kom gerne og hjælp os med at hjælpe jer. 
 
Læs mere på stævnehjemmesiden her: http://www.ejc09.eu/. 
 
 

 
DFF Efterskoleprojekt Øst modtager 44.000,- fra DIF’s Breddeudvalg: 
I 2008 modtog DFF støtte fra DIF’s Udviklingspulje til iværksættelse af et efterskoleprojekt i 
Vestdanmark som afvikles gennem Breddekonsulent Vest gennem besøg på skoler. Dette projekt 
medførte også et initiativ i Østdanmark i samarbejde med Dansk Moderne Femkampforbund, hvor 
DFF afprøvede skoleprojekter under en anden form, nemlig som længerevarende 
samarbejdsaftaler mellem en skole, en lokal klub og DFF. Til en yderligere afprøvning af denne 
skolesamarbejdsform har DFF modtaget kr. 44.000,- fra DIF’s Breddeudvalg. Det indebærer, at 
DFF i 2009-2010 kan konsolidere samarbejdet mellem Fægteklubben Trekanten Vordingborg og 2 
efterskoler, samt i værksætte et nyt skoleprojekt sammen med Fægteklubben Fleche i Holbæk og 
en efterskole. Hertil skulle gerne komme et projekt i Jylland gennem Rindum SU Fægteafdeling. 
Projektpengene bruges til at støtte projekterne med materielindkøb, som DFF stiller til rådighed i 
projektperioden, samt til tryk af de ovenfor omtalte foldere, brochurer og postkort. 

 
DFF Nationale Ranglister og Ranglistestævner: 
I løbet af året er også et andet af Breddeudvalgets længe barslede projekter kommet i gang, 
nemlig en relancering af en kæde af Nationale ranglistestævner for Seniorer. Det glæder os, at alle 
våben og køn er repræsenterede i den nye rangliste. Vi håber, at ranglistesystemet kan medvirke 
til en øget stævnedeltagelse, en konsolidering af et fastere dansk stævnetilbud, og kan være 
anledning til såvel gode oplevelser som præstationsforbedringer for unge og voksne fægtere. 
Samtidigt er der gennem Talentudviklingsprojektet også blevet udviklet en dansk rangliste for B&U-
rækkerne til og med dreng-pige-kategorien. Læs mere om alle ranglister og se løbende 
opdateringer på hjemmesiden under ”Resultater” http://www.faegtning.dk/sider/side_85.aspx. 
 
I forbindelse med etablering af ranglisterne har DFF’s Bestyrelse på sit møde i september truffet 
følgende beslutning m.h.t. afviklingsform: ”I forhold til de nye ranglistestævner vedtages det, at det er 

op til arrangøren, om der køres en eller to puljerunder. Dog er det altid 

ranglisten, der seeder til første runde. Ved to runder seeder første runde til anden, der igen alene 

seeder til udslagning. Til DM køres kun en runde”. (Det giver sig selv, at FIE-stævner følger FIE’s 
regler) min tilføjelse)). 
 
DFF’s Sekretariat bistår med løbende opdatering af ranglisterne. 
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Vejledning til afholdelse af fægtestævner – Brug den nye ”Stævnehåndbog” 
I forbindelse med udviklingen af ranglisterne er det også lykkedes Breddeudvalget at indfri 
et trejde projektønske, der har stået på arbejdslisten i langtid, nemlig udarbejdelse af en 
”Stævnehåndbog”. Håndbogen kommer med anvisninger, råd og vejledning til klubber, der 
ønsker at afholde stævner. ”Stævnehåndbogen” findes på hjemmesidens ”Bibliotek” under 
”Stævnevejledning”. Dette opslag på hjemmesiden informerer også om, bestilling af 
forbundsmateriel, download af puljeskemaer o.a. Se: 
http://www.faegtning.dk/sider/side_95.aspx. 
Breddeudvalget planlægger at afholde et kursus i stævneafvikling i 2010. 
 
Fægteanalyser på sabel og anden god fægtning på YouTube 
På You Tube findes der efterhånden mange gode fægteklip, som man med en vis forsigtighed med 
hensyn til ophavsrettigheder kan linke til på sin klubhjemmeside, så gæster kan få et godt billede af 
sporten, eller som man bare kan side og hyggekigge på og få forstand af.  
Et nyere tiltag, som jeg har spottet er, at en YouTube-bruger med det kryptiske navn 
”CyrusofChaos” har offentliggjort videoer med analyser af topsabelfægteres aktioner på YouTube. 
Se f.eks. http://www.youtube.com/watch?v=5OuZQuSd4xc&feature=player_embedded.  
Som klub eller som en gruppe af fægtere, kan man jo også lægge sine egne indslag om ture til 
stævner eller fægtevideoanalyser på f.eks. YouTube. 
 
Svensk fægteklub indvier lokaler 
på skole 

Kungsbacka Fægteklub, KF99, fik 
egne fægtelokaler på en skole efter 
bare 10 års eksistens. Som man kan 
se af billederne, er klublokalet en lille, 
gammel gymnastiksal på en skole. 
Klubben er på 10 år vokset fra 0 til ca. 
100 medlemmer. Klubbens formand, 
Roger Skårbratt, fortæller DFF, at 
lokalet indeholder 6 opmalede piste 
med meldeapparater på væggen og 
oprullere sættes ud på gulvet. Lokalet 

er en lille sal på 17x10m, som klubben 
nu råder over fuld tid. Fægteudstyret 
har klubben selv betalt, mens 
kommunen økonomisk har bidraget til 
øvrig lokaleindretning. Klubben betaler 
nettoudgifter til kommune/skolen for 
brugen af lokalerne – ca. kr. 60.000 
p.a.  

Måske kan det svenske eksempel være 
en inspiration for nogle danske klubber, 
som har lokaler på en skole i en lidt 
udtjent gymnastiksal? Det kunne jo 
være skolen havde bygget en ny flot 
gymnastiksal, hvori de fleste af skolens 
egen idræt foregik, så man havde 
chancen for at få et mindre brugt 
lokale? 

Ganske vidst har den svenske klub fået lokalet helt til eget brug, men det jeg hæfter mig ved, når 
jeg ser billederne er, at lokalet med en indretning til fægtning, stadig kan bruges til anden idræt af 
skolen eller udenfor for skolens idrætstimer af andre idrætsgrene i fritiden. Dette kunne være nogle 
argumenter, som klubber på skoler kunne mødes med kommunen og skolen om, for at få indrettet 
en gymnastiksal til klubfægtning. 
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DFF modtager 125.000kr. fra Carlsbergs Mindelegat 
til indkøb af stævnemateriel 
 
Der var stor glæde på DFF’s Sekretariat, da vi her i midten af oktober modtog brev fra Carlsbergs 
Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen om en donation til DFF på kr. 125.000,- til indkøb af 
stævnemateriel til DFF’s mobile stævneanlæg. Pengene flader på et tørt sted oven på forbundets 
store investeringer i nyt materiel i forbindelse med afholdelsen af Junior Europamesterskaberne. 
Det nye materiel skal ruste DFF til at afholde gode, store fægtestævner rundt om i landet til glæde 
for alle vores fægtere i mange år frem. Derfor retter vi en stor tak til de glade givere. 

 
 
Fortsat god fornøjelse med klubarbejdet og fægtningen rundt om i landet ønskes for 
resten af året 2009 fra 
 
Martin Wiuff 
Breddekonsulent Øst/org. 
Dansk Fægte-Forbund 
5053 6314 / 88388095 
Martin_wiuff@hotmail.com 
 
 
Billede: Fencing for President….. Selv præsidenter og fredsprismodtagere ka’ li’ fægtning…. 

 


