
Involveringsmøde 2
Høring og anbefalinger fra klubberne



Agenda

Tidsplan• – Hvor er vi nu?

DIF • godkendelse af spor

Gennemgang• af indsatser under hvert spor

Prioritering• af indsatser med jeres input

Hvilke• indsatser kunne jeres klub forestille sig 
at byde ind på?

Proces• for klubber efter DFF’s aflevering af
ansøgning



Tidsplan



DIF’s kommentarer på DFF’s strategiske
spor

• DIF’s bestyrelse anerkender og udtrykker
tilfredshed med DFF’s arbejde med de 
strategiske spor

• God tråd med DIF’s politiske program

• DIF’s bestyrelse har godkendt følgende spor:



Spor 1: Vækst

• ”Flere fægtere – mere end 2.000 i 2021” under 
forudsætning af en prioritering af
indsatsområderne i arbejdet med handleplanerne. 



Spor 2: Talent- og elite
• ”Bedre talentmiljøer og udvikling af sportsligt set 

up – talent- og elitearbejde” under forudsætning
afen prioritering af indsatsområderne i arbejdet
med handleplanerne. 



Spor 3: Organisation & økonomi
• ”En tidssvarende organisationsstruktur og et 

stærkt frivilligt engagement” – ingen
bemærkninger fra DIF. 

• ”Stærkere forbundsøkonomi gennem flere
indtægtsmuligheder”, sporet skal være en del 
af det strategiske spor om en organisationen. 



Indsatser i Vækst-sporet
DFF • vil med et DFF-ledet klubstartsprojekt styrke sporten i
Vestdanmark
DFF • vil støtte rekruttering og fastholdelse i eksisterende
klubber
DFF • vil inddrage flere fægteidrætsformer i DFF. 
DFF • vil have et kontinuerligt, tilgængeligt og kompetent
tilbud om træneruddannelse på Niv. 1 og 2 
DFF • vil kvalitetssikre og videreudvikle de nationale stævner
og lejre
DFF • vil have et skolefægtetilbud
DFF • vil øge mulighederne for fægtning i Forsvaret, 
herunder at etablere et tilbud om handicapfægtning for 
skadede krigsveteraner, i samarbejde med andre forbund. 
DFF • vil have en øget knowhow og et beredskab for 
rad̊givning af klubber og kommuner om etablering af
fægtefaciliteter. 



Indsatser i Elite-sporet
DFF • vil understøtte talentudviklingsmiljøerne i
klubberne

DFF • vil styrke det professionelle setup på talent-
og eliteområdet gennem ansættelse af en 
sportschef. 

DFF • vil have et landstræner-setup, der matcher 
vision, strategi og behov. 

DFF • vil opkvalificere og uddanne danske trænere
i klubberne til Niveau 3 og 4. 

DFF • vil afholde træningssamlinger for talent- og
elitefægtere. 

DFF • vil arbejde for en holdsatsning på alle våben. 



Indsatser for organisationssporet
DFF • vil opbygge en tidssvarende
organisationsskruktur og et stærkt frivilligt
engagement i DFF’s organisation under 
inddragelse af medlemsklubberne. 

DFF • vil skabe bedre organisatoriske rammer for 
den fælles opgaveløsning i dansk fægtning, hvor
vi både skal kunne løfte driftsopgaver, arbejde
strategisk og projektorienteret. 

DFF • vil gennem en implementeret
frivillighedsstrategi styrke det frivillige
forbundsarbejde. 

DFF • vil sikre ledelseskvalitet og diversitet i
forbundsarbejdet. 



Indsatser i økonomi-sporet
DFF • vil frem mod 2021 sætte realistiske mål
for omsætningsforøgelsen og for hvor stor en 
del af omsætningen, der i 2021 skal stamme
fra andre kilder. 

DFF • vil finde tovholdere og ressourcepersoner
til arbejdet, som kan bestå af en 
afdæknings/undersøgelsesfase, 
planudarbejdningsfase, og udmøntningsfase. 

DFF • vil skabe de organisatoriske rammer for et 
langvarigt, forankret arbejde udover
projektperioden. 



Er der nogle indsatser, hvor I allerede
nu ser, at jeres klub i særlig grad kan

bidrage til det fælles
forbundsarbejde med stort eller småt?



Den videre proces
• DFF’s bestyrelse beslutter mål og indsatser

• Handleplaner og økonomi for indsatser

• Aflevering af ansøgning

• Proces for klubberne i form af valg af indsatser


