
Spor 1 - Vækstspor: Mulige indsatsområder       – Klubbernes kommentarer, anbefalinger 
m.m. 

 
Østmøde 10.01.17: Klubrepræsentanter fra FK Aramis Dragør, FKT København, FKT Vordingborg, Glostrup FK, Hellerup FK, Slagelse FK. 
Vestmøde 11.01.17: Klubrepræsentanter fra Aalborg FK, Odense FK, JAF, FK Sydjylland. 

 

Spor 1:  Flere fægtere - mere end 2000 medlemmer i 2021 – 
generelle bemærkninger 

FK Aaramis Dragør: Vi ser det mest som, hvad forbundet kan selvstændigt på alles vegne, kan gøre 
nationalt for at skabe et samlet løft (fx øget synlighed af sporten) eller kan hjælpe en klub med. 
 
FKT København: Svært at anbefale prioriteringer og byde ind på noget som helst, når vi ikke kender 
til de mere konkrete handlinger og budget for de enkelte indsatser.  DFF: Vi kan uddybe lidt 
undervejs, men p.t. er dette, hvor DIF har bedt os om at være p.t. i processen frem mod en aftale. 
 
Jysk-fynske klubber: Det ser fint ud indtil videre. Mere specifikke kommentarer vil vi hovedsageligt 
nok helst afvente med, til indsatsområderne er nærmere beskrevet. 
 
Aalborg FK: Hvis vi skulle prioritere indsatserne, så ville vi prioritere dem, som de er nu: 1-8. 

1. DFF vil med et DFF-ledet klubstartsprojekt styrke sporten i 
Vestdanmark  

Aalborg FK: Det lyder spændende. Hvis det foregår i nabolaget til vores klub, så vil vi selvfølgelig 
gerne indgå i et nærmere samarbejde. Endvidere har vi nogle kontakter til en eventuel genstart af 
fægtning på Aalborg Kaserner.  
 
FK Sydjylland: Vi bakker op og kan nok godt støtte mere konkret, hvis projektet lægges på vores 
kanter. Men vi er en lille klub, så der er grænser for, hvad vi kan bidrage med. Mere specifikt kunne vi 
give en lille hånd med voksenhold i den nye klub i Vejle, en satellitklub lidt nord for Kolding eller i 
Fredericia. 
 
JAF: Vi kæmper selv med rekruttering og fastholdelse af medlemmer i Aarhusområdet. Vores næste 
skridt er at finde en frivilligansvarlig og få det frivillige arbejde op at køre bedre. Vi har meget at 
arbejde med, men vil gerne hjælpe et klubstartsprojekt i det begrænsede omfang, vi kan. Der kunne 
godt være nogle samarbejdsmuligheder i forbindelse med JAF og klubstarter på Aarhusegnen. 

2. DFF vil støtte rekruttering og fastholdelse i eksisterende klubber  Aalborg FK: Denne indsats er mest interessant for os. Det kunne også dreje sig om en satellit- 
klub til vores egen klub. 
En styrkelse af de eksisterende klubber er i forbindelse med medlemsvækst en ligeså relevant vej at 
gå, som det er at etablere nye klubber. Måske er en indsats overfor eksisterende klubber noget, der 
bør lægges mere energi i end i klubstarter. 
 
Glostrup FK: Som en mindre klub er vi skrøbelige. Vi regner ikke med, at vi kan hjælpe forbundet med 
at løfte de øvrige indsatser, men at vi skal have fokus på at løfte medlemstallet i vores egen klub. 
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Derfor vil DFF’s hjælp til rekruttering og fastholdelse i etablerede klubber være interessant for os og 
et samarbejdsområde. 
Rekruttering og fastholdelse af ledere i klubberne er også et vigtigt emne, da det er en forudsætning 
for medlemsvækst. 
 
FKT København: Der er en del nye klubber samt knowhow og hjælp at hente til fastholdelse i 
eksisterende klubber. Der kunne laves erfa-grupper og miniseminarer som en del af indsatsen. 
I forhold til indsatsen har vi så nok kompetencer tilstede i DFF eller bør der købes 
konsulentassistance udefra? 
Rekruttering og fastholdelse burde være to separate indsatser. 
Det bør handle om, at initiativet og aktiviteterne skal ligge ude i klubberne, og der skal så blot 
afsættes støttebeløb til klubberne. 
 
Slagelse FK: Vi har arbejdet med rekruttering og fastholdelse siden vores start i 2009. Det er svært, 
og det sværeste er fastholdelse. Vi går i gang med en 5-årig udviklingsplan for vækst, og vi synes, det 
vil være fint med hjælp fra DFF hertil. Man kan også se på, hvad andre sportsgrene gør og låne 
koncepter af andre idrætsforeninger. 
 

3. DFF vil inddrage flere fægteidrætsformer i DFF.  Vestmøde: DFF forklarede, hvad HEMA-klubber er og fortalte om den proces, der er iværksat og som 
fortsættes i 2018-2021. Vestklubberne syntes, indsatsen var interessant. 
 
Østmøde: Der var ingen bemærkninger – nogle nikkede, andre trak på skuldrene. 
 

4. DFF vil have et kontinuerligt, tilgængeligt og kompetent tilbud om 
træneruddannelse på Niv. 1 og 2  

Aalborg FK fortalte, at klubben for første gang i længere tid havde tilmeldt 7 deltagere til T1 i februar. 
 
FKT København: Vi ønsker en dialog med DFF om indhold og struktur på Niv. 1 og 2.  
Vi vil gerne tilbyde DFF at overtage al uddannelsesaktivitet i Danmark. 
 
FKT Vordingborg: Vi synes, de nuværende tilbud giver gode muligheder. 

5. DFF vil kvalitetssikre og videreudvikle de nationale stævner og lejre  FK Sydjylland: Flere muligheder for holdkonkurrencer kunne være en del af videreudviklingen af 
stævner og lejre i Indsats 5. 
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JAF: Dette er også en vigtig indsats. Mere specifikt kunne vi godt tænke os, at DFF 1 gang om året 
slog 1 talent-elitelejr sammen med en B&U-lejr, så der kunne være sparring og inspiration til bredden 
indimellem. 
 

6. DFF vil have et skolefægtetilbud  FKT København: Vi håber ikke, det handler om, at DFF vil lave skolebesøg. Hvilken rolle er det, DFF vil 
spille? DFF forklarede kort, hvilke tiltag der p.t. overvejedes, og at de ikke handler om, at DFF vil lave 
skolebesøg uden klubmedvirken. 
 
FKT Vordingborg: Vi arbejder med skolesamarbejder, vil gerne hjælpe DFF, og vil gerne høre 
nærmere om, hvad DFF kan tilbyde, når det bliver mere konkret. 

7. DFF vil øge mulighederne for fægtning i Forsvaret, herunder at 
etablere et tilbud om handicapfægtning for skadede 
krigsveteraner, i samarbejde med andre forbund.  

Aalborg FK: Vi har nogle kontakter til folk på Aalborg Kaserne, en lille håndfuld, som måske gerne vil 
lave et fægtehold. Det vil vi gerne snakke med forbundet om allerede i 2017. 
 
FKT Vordingborg: Vi vil gerne hjælpe DFF med handicapfægtning i Forsvaret, hvis det bliver aktuelt. 

8. DFF vil have en øget knowhow og et beredskab for rådgivning af 
klubber og kommuner om etablering af fægtefaciliteter.  

Ingen bemærkninger. 
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Spor 2:  Bedre talentmiljøer og udvikling af sportsligt setup -  
generelle bemærkninger 

FK Aramis Dragør: Der er indtil videre tænkt for konservativt og stereotypt. P.t. støttes på 
herrefleuret og herrekårde. 
 
FKT København: Svært at anbefale prioriteringer og byde ind på noget som helst, når vi ikke kender 
til de mere konkrete handlinger og budget for de enkelte indsatser. DFF: Vi kan uddybe lidt 
undervejs, men p.t. er dette, hvor DIF har bedt os om at være p.t. i processen frem mod en aftale. 
 
FKT København: DFF bør i højere grad facilitere og understøtte, at klubber kan løbe med 
opgaverne. 
 
Hellerup Fægte-Klub: Der bør være et arbejde og en opgaveløsning i forbundet, da det jo ikke er 
alle klubber, der kan løfte et talent- og elitearbejde selv.  
 
Jysk-fynske klubber: Det ser o.k. ud indtil videre overordnet set. 
 

1. DFF vil understøtte talentudviklingsmiljøerne i klubberne  Aalborg FK: Talent – og elitearbejde er der jo ikke den store fremtid i for os, hvis man altid skal til 
København. DFF: Vi vil gerne talentudvikle i Jylland, men talentudvikling handler for forbundet i 
første omgang primært om at skabe volumen i antallet af fægtere i Vestdanmark. I forhold til elite 
fra vest kan rejsetilskud overvejes. 
 
Slagelse FK: Indtil videre synes indsatsen lidt luftig. DFF: Det er p.t. planen, at der primært arbejdes 
med kraftcentre i 2 klubber, mens et yderligere kraftcenter i Vestdanmark kan være et kommende 
skridt. 
Slagelse FK: På sigt bør der være flere talentmiljøer i takt med at medlemstallet og antallet af 
talenter stiger. 

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

FKT København: Det er godt, at der nu pr. 01.01.17 er ansat i sportschef, som kan understøtte 
administrative opgaver og talentudvikling i DFF. Sportschefen bør også arbejde på operationelt 
niveau. 
 
FK Aramis Dragør: Med en ½-tids ansættelse bør der passes på, at sportschefen ikke bruges til for 
mange, tidskrævende opgaver. 
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Hellerup FK spurgte til sportschefens kompetencer i forhold til udtagelser. DFF svarede. 
 
Jysk-fynske klubber:  Afklarende spørgsmål om, hvad en sportschef laver. DFF svarede. Information 
her om findes også på:  http://www.faegtning.dk/aktive/elite/sportschef/  

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

FK Aramis Dragør: En landstræner skal kunne servicere ikke blot eliten, men også talenter. 
 
FKT København: Det er uklart, hvad DFF vil. En landstræner bør servicere fægterne, DFF og 
eliteklubberne. Der bør være en dialog med de væsentlige interessenter. DFF: Indsatsen er bevidst 
formuleret åbent p.t., da der pågår en diskussion i DFF’s bestyrelse af set-uppet og en dialog med 
interessenter. Indholdet af indsatsen vil dernæst kunne præciseres. 

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

Ingen bemærkninger. 

5. DFF vil afholde træningssamlinger for talent- og elitefægtere.  FKT København: Samlingerne skal fungere bedre end hidtil, hvis de skal med som et indsatsområde. 

6. DFF vil arbejde for en holdsatsning på alle våben.  FKT Vordingborg og Jysk-fynske klubber spurgte til, hvad der mentes med ”holdsatsning”. DFF: Der 
tænkes bredt i bruttolandshold, og der bygges op om landshold fremfor individer. 
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Spor 3: En tidssvarende organisationsstruktur og et stærkt 
frivilligt engagement - generelle bemærkninger 

Trekanten København: Vi savner, at ”åbenhed og dialog” indgår i indsatserne. Det har hidtil 
manglet fra DFF’s side, og det ville styrke forbundets organisationsarbejde. 
 
FK Aramis Dragør: ”Åbenhed og dialog” sat i forhold til hvad? Behøver vi hænge os i historik? 
 
Slagelse FK: Man når ikke i mål med indsatserne uden åbenhed og dialog. Det ligger vel allerede 
implicit i indsatsernes formuleringer. 
 
Østmødet: Der var enighed om, at ordene ”åbenhed og dialog” burde indføjes efter 
”ledelseskvalitet” i det mulige ”Indsatsområde 4”. Det blev endvidere anbefalet at overveje 
inddragelse af eksterne konsulenter til opgaveløsning i sporet. 

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

Ingen bemærkninger  

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

Ingen bemærkninger 

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

JAF: Involvering af frivillige starter med flere konkrete opgaver og adhoc-opgaver i DFF-regi, som de 
frivillige kan vokse op til flere, sværere og mere omfattende opgaver igennem. 
 

4. DFF vil sikre ledelseskvalitet, åbenhed, dialog (kursiv tilføjet på 
mødet d. 10.01.) og diversitet i forbundsarbejdet. 

Se ovf. Under ”generelle bemærkninger”. 

5. 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.  

Nr. 5-7: DFF fortalte, at DIF ikke kunne godkende et 4. spor om økonomi, men anbefalede, at 
indsatser fra det af DFF foreslåede 4. spor blev indarbejdet i organisationssporet. Det fremgår dog 
samtidigt af DIF’s vejledning, at et forbund højst bør have 3-5 indsatsområder i et spor. Der er 
derfor også for organisationsporet et behov for, at DFF’s bestyrelse prioriterer indsatserne, så der 
max. er 5 indsatser. 
På involveringsmøderne fremkom der ikke klare anbefalinger til en prioritering af indsatserne. 
 
Ad pkt. 5:  Ingen bemærkninger 
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6. DFF vil finde tovholdere og ressourcepersoner til arbejdet, som kan 
bestå af en afdæknings/undersøgelsesfase, planudarbejdningsfase, og 
udmøntningsfase. 

Ingen bemærkninger 

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

Ingen bemærkninger 


