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Teksten i ”Indholdsbeskrivelse for DFF Træneruddannelse Niveau 3 - Eliteklubtræner / 

Diplomtræner”: 

”C Praktikdel: 

Et dokumenteret flerårigt arbejde i klubregi. Eller en aftale om praktik over en længere periode under 

ledelse af uddannet eliteklubtræner / fægtemester, hvor der efter mesterlæreprincippet arbejdes 

specifikt med talent-, subelite – og elitefægtere. 

Der må således gøre sig særlige omstændigheder gældende før DFF kan godkende en praktik, som er 

gennemført helt på egen hånd uden elementer af mesterlære. 

For nærmere vejledning om praktik – se Uddannelsesbeskrivelse for Niv. 1 og 2 og/eller kontakt DFF’s 

Uddannelsesansvarlige.” 

Vejledning – uddybende: 

Det er hensigten med praktikforløbet, at kursisten gør sig erfaringer med undervisningspraksis, således 

at den på de øvrige kursusdele tilegnede teoretiske viden og tekniske færdigheder anvendes og 

konsolideres. I praktikdelen skal kursisten sammen med sin hjemklub sørge for trænerpraktik, hvor 

kursisten gives sparring fra en erfaren træner i egen klub.  

Såfremt der ikke er mulighed for mesterlære i egen klub, anbefales det, at praktikken aftales med en 

træner i anden dansk eller udenlandsk klub.   

Som på de øvrige niveauer af DFF’s Træneruddannelse kan arbejde på lavere niveau og tidligere 

indberettet, godkendt praktiktid naturligvis ikke medregnes i praktikken på Niveau 3.  

Tilsvarende praktikforløbet på DFF’s træneruddannelse Niv. 2, så er det er udgangspunktet, at 

praktikken på Niveau 3 gennemføres som mesterlære med en mere erfaren træner. På Niv. 3 med en 

træner på Niveau 3 eller højere / en fægtemester. Der skal således gøre sig helt særlige 

omstændigheder gældende, før DFF godkender en praktik, som er gennemført helt på egen hånd uden 

elementer af mesterlære.  

Kursisten skal dokumentere en trænerpraktik i en fægteklub, der er normeret til et flerårigt arbejde i 

klubben eller en praktikaftale under ledelse af en uddannet eliteklubtræner / fægtemester over en 

tilsvarende længere periode. 

Dokumentationen skal bestå af en specificeret oversigt over forløbet bestående af hvornår, hvor længe 

og hvordan, der er arbejdet.  

Det ønskes specifikt beskrevet, hvordan og hvor længe den erfarne træner over tid har været involveret 

i kursistens praktikforløb. F.eks. som observatør under træning ledet af praktikanten, som observatør 

under praktikantens lektionsgivning eller i form af, at træneren har undervist praktikanten. 

Det er en klar forudsætning, at der i den dokumenterede periode er arbejdet med talent – elitefægtere i 

de angivne tidsrum. Talent – elitefægtere er fægtere i alderen kadet-senior på bruttolandsholdsniveau. 

Det ønskes kort dokumenteret, hvilke fægtere der er arbejdet med, hvor længe og hvordan. 
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Alle former for træningstid med fægtere på det beskrevne niveau kan som udgangspunkt medregnes, 

herunder coaching til stævner, deltagelse på lejre og samlinger ect. Der vil dog i høj grad blive lagt 

vægt på, at der i praktikken er arbejdet med lektionsgivning over længere tid med fægtere på det 

angivne niveau. Der skal som anført samlet set være tale om et arbejde, der forløber over flere år.  

Dokumentationen skal være bekræftet og underskrevet af den eliteklubtræner / fægtemester, under 

hvem kursisten har arbejdet. 

På baggrund af den modtagne dokumentation foretager DFF ud fra ovenstående en konkret, samlet 

vurdering af, om praktikdelen for DFF’s Træneruddannelse Niv. 3 kan godkendes. DFF kan før endelig 

godkendelse ønske at stille uddybende eller afklarende spørgsmål til praktikken til såvel praktikant, 

klub, fægtere eller træneren, som bekræfter arbejdet, eller bede om yderligere dokumentation. 

Såfremt der forud indgås en skriftlig praktikaftale mellem praktikanten, klubben og den erfarne træner, 

kan DFF give en forhåndsudtalelse om, hvor vidt forløbet anses som tilstrækkeligt i forhold til 

godkendelse af praktik. Praktikken skal dog fortsat dokumenteres at have fundet sted, før den endeligt 

kan godkendes. 

Dokumentationen sendes til DFF’s uddannelsesansvarlige, for tiden udviklingskonsulenten, som tager 

stilling til dokumentation og godkendelse ud fra ovenstående i samråd med undervisere på Niv. 3. 

 

 

 

 

 

 


