
 

 

Udviklingsprojekt ”Flere fægtere i nye 

klubber” – DFF-DIF 2014-2017  
 

Problemstilling – Formål med projektet  

Udviklingsprojektet har haft til formål, at skabe 4 nye fægteklubber fra bunden.  

Geografisk i Storkøbenhavnsområdet. Klubberne skal have en stærk 

klubidentifikation. De nye klubber skal integreres i stævner – især på breddeniveau. 

Klubberne skal samlet opnå 300 medlemmer i løbet af den fireårige projektperiode.  

 

Overordnede resultater (succesrate i procent/målopfyldelse)  

Resultatet af udviklingsprojektet er:  

4 nye klubber: 100% 

Medlemstal: Samlet ca. 35%  

Stævneintegration: Projektmål er ændret undervejs. Fra fokus på ranglistestævner til 

fokus på breddestævner. Desuden tilføjet fokus på deltagelse i træningssamlinger. For 

de fire klubber er procentsatsen ca. 70%, 90%, 110% 130% Totalt ca. 100%.  

 

Kvalitativ vurdering af effekter og erfaringer  
 

Hvordan: 

I forbindelse med ansættelse af projektleder blev det besluttet at ansætte 2 medarbejdere på 

halv tid. Fordelen har været en mere agil medarbejderstab, der har kunnet klare flere og 

større opgaver undervejs i projektet. Risikoen har været et mindre attraktivt arbejde for 

medarbejderen (erfaring fra tidligere projekter), hvilket heldigvis ikke har haft betydning 

for nærværende projekt.  

   

Der er brugt meget energi på at finde de rigtige kommuner for klubstarterne. Det var 

vigtigt, at der kom så mange faktorer med i beslutningsfasen som muligt. Derfor blev der 

tidligt udviklet et værktøj til at arbejde med prioriteringen af de mange informationer, der 

blev indsamlet. Denne matrice har været meget nyttig for projektet og bruges også i det 

kommende Vestprojekt – Strategiaftale Spor 1, Indsats 1. 

  

Det grundige forarbejde bar frugt, da alle 4 klubber kom i gang ved første stiftende 

generalforsamling. Desuden lykkedes det at få alle fire kommuner til at medfinansiere 

udstyr til klubberne med hver kr. 25.000. 

  

Der blev i starten fokuseret på at rekruttere blandt 8-12-årige og vente med 

forældrerekruttering til senere. Det lykkedes hurtigt at skabe gode træningsmiljøer for 

børnetræningen. Det var straks sværere med voksentræning for forældre, som var projektets 

sekundære målgruppe. Her er det kun virkelig lykkedes i Glostrup. I Albertslund og 

Rødovre er der voksentræningstilbud, men der er få deltagere på holdene, hvorfor det er 

sårbart. I Taastrup er der ikke voksentræning.  

 

Næsten alle mulige rekrutteringsmetoder er afprøvet i projektets levetid. De fleste 

rekrutteringsevents har været udbytterige, men nogle af dem har været mere succesfulde i 

forhold til kommunalt samarbejde eller medieeksponering end på direkte 

medlemsrekruttering.  

DFF-plastikudstyr har været brugt til de fleste rekrutteringsaktiviteter. Dette udstyr var ikke 

en del af projektbudgettet, men har ikke desto mindre været uundværligt for projektet – 

slitage og genanskaffelser sattes derfor på budgettet i 2017. Projektet har ligeledes lånt 

tilgængeligt DFF-voksenudstyr ud til klubberne. Der var ikke nok i budgettet til indkøb af 

voksenudstyr, og klubberne havde grundet lav medlemsvækst ikke genereret tilstrækkelig 

økonomi til selv at anskaffe udstyr til forsøg med voksentræning. 

 

Fakta om projektet  

 

Klubstartsprojekt i 

forbindelse med  DFF’s 

langsigtede mål 2000 

medlemmer. 

 

Målsætningen:  4 nye 

klubber med samlet 300 

medlemmer  

 

Realiseret målsætning: 4 

klubber med samlet ca. 110 

medlemmer.  

 

Målgrupper: Primært børn 

og unge 8-12år i 

Storkøbenhavn 

 

Samlet økonomi pr år: kr. 

540.000 

 

Samarbejdspartnere: DIF, 

kommuner, skoler og 

institutioner 

 

Andet: Klubstarter helt fra 

scratch UDEN involvering 

af tidligere udøvere eller 

eksisterende klubber. 

Forbundsinitieret – Top-

down-model. 

 

 



 

Der har været udfordringer med lokaler. De var fra starten ikke store nok, og der var for få 

haltider til hurtig medlemsvækst. Men der er nu kommet tilfredsstillende løsninger i alle 

klubber med undtagelse af Rødovre, der snart må lukke for tilgang, hvis der ikke flyttes til 

større lokaler. Lokaleforholdene er et væsentligt læringspunkt for kommende projektstart. 

 

Trænerrekruttering har været et fokuspunkt fra et meget tidligt tidspunkt. Det har dog ikke 

været nemt at finde eksterne trænere, selvom de tre projektmedarbejdere har et ganske 

intensivt kendskab til det danske fægtesamfund. De fleste trænere vælger at starte i deres 

egen klub grundet deres tilknytning til klubben. Den lavere medlemsvækst end planlagt har 

endvidere påvirket klubbernes økonomi, hvilket også gør det vanskeligere at hyre 

trænerressourcer udefra. I forhold til intern rekruttering af trænere i projektklubberne har 

følgende forhold givet udfordringer: 

Lavere medlemsvækst end forventet giver færre fægtere, der kan spørges. 2 klubber startede 

desuden først i projektets år 2, hvilket giver et lavere erfaringsniveau at rekruttere fra. 

Endvidere har den primære målgruppes alder (8-12 år) givet rekrutteringsudfordringer. Der 

har været størst succes i klubben med flest medlemmer til forældre- og voksentræning. 

Hurtigere medlemsvækst, tidligere klubstart, øget forældreinddragelse og etablering af 

voksenhold er derfor forhold, som der vil blive taget en fastere hånd om i det kommende 

projekt – se Strategiaftale Spor 1, Indsats 1 – Procesmål. 

 

Organisering: 

Der har været meget lidt samarbejde med andre aktører i dansk fægtning. Dette har været 

meget bevidst fra projektets side, fordi der har været et ønske om at være kulturskabende i 

dansk fægtning og et ønske om ikke at være afhængige af de eksisterende fægteklubber. 

Undtagelsen har været den nystartede fægteklub i Dragør, som har deltaget i samarbejdet 

mellem projektklubberne.  I forbindelse med trænerrekruttering har projektet forsøgt at 

trække på de etablerede klubber, men uden succes.  

 

Samarbejdet med kommunerne har været stort og godt. Der blev for eksempel lavet en 2-

årig partnerskabsaftale med Glostrup Skole (dvs. alle skoler i kommunen). Det gav ikke 

medlemmer, men til gengæld gav det goodwill hos kommunen, som efterfølgende har været 

meget betænksomme overfor klubben. 

  

Fokus på de lokale skoler/SFO/klubber har været stort. Mange forskellige modeller har 

været afprøvet. Læringen af disse samarbejder er, at vi helst vil arbejde med 

rekrutteringsaktiviteter, hvor de potentielle medlemmer selv vælger aktiviteten, eller hvor 

der i forvejen er fægtere, der kan fungere som ambassadører for en klub.  

 

Effekter: 

Den samlede, nationale deltagelse til danske stævner og træningssamlinger er forbedret 

gennem projektets indsats. En stor del af deltagerne i de yngste rækker i kårdekonkurrencer 

(og til træningssamlinger) består nu af fægtere fra de nye projektklubber. F.eks. er Glostrup 

Fægteklub den klub i 2017 med flest deltagere ved Kårdecuppen/MM Vision-cup, og ved 

forbundets sommerlejr 2017 var ca. 25% af de danske deltagere fra projektklubberne.  

 

En utilsigtet effekt af, at projektklubberne har ligget tæt på hinanden, har været, at de har 

fået en fælles identitet som ”Vestegnsklubberne”. Der er hermed vist en alternativ model 

for, hvordan klubber kan samarbejde, og hvordan klubber kan arbejde med klubkultur. En 

negativ effekt af den korte afstand mellem klubberne har været, at det måske samlet har 

været sværere at rekruttere voksenmedlemmer. Hvor børn sjældent bruger mere end 20 min. 

på at komme til træning, bruger voksne gerne længere tid. På den anden side bør det 

nævnes, at voksenholdet i Glostrup er meget vellykket. Kun få klubber i Danmark 

prioriterer og har succes med voksen begynder/breddehold. Det er en stor sidegevinst for 

projektet, hvis primære målgruppe var 8-12 årige børn.  

 

Alle kan dyrke fægtning. Projektet har formentlig været med til at pille ved forestillingen 

om fægtning som en overklassesport, ved at der nu er 4 klubber Vestegnen, hvoraf en er 

placeret i et ghettoområde.  

 

Ifølge projektets succeskriterier (projektbeskrivelsen s. 5) var projektet også et forsøg på at 

skabe ”god anderledeshed” i fægtekulturen på landsplan gennem at få inddraget nye folk 

med anderledes erfaringer og tilgange. Det er nok for tidligt at påberåbe sig en succes med 



 

en kulturændring, men der er positive tendenser. Et andet succeskriterium var at få nye og 

flere folk på frivillige lederposter centralt i DFF. Igen er det for tidligt at spore succes – 

ingen klubledere fra projektklubberne sidder i DFF’s ledelse og udvalg. Projektets 

medarbejderne har dog også været lidt tilbageholdende med at tilstræbe denne succes, da 

det væsentligste mål har været at skabe ”4 bæredygtige klubber med egne handlekraftige 

bestyrelser”. Det forudsætter nemlig, at energi lægges i klubarbejde fremfor forbundet. 

 

Den største skuffelse har været, at vi trods et ihærdigt arbejde ikke er lykkedes med at 

opfylde målet om 300 medlemmer - mens målet om bæredygtige bestyrelser anses for 

indfriet generelt og mere specifikt gennem en exitstrategi, som indeholder en lang række 

målepunkter / succeskriterier herfor. Den ufyldestgørende målopfyldelse påvirker selvsagt 

forbundets medlemstal, men gør også klubdannelserne mere sårbare, hvad angår fx træner- 

og lederrekruttering samt økonomi.  

 

Nogle af årsagerne til, at vi ikke fik de ønskede 300 medlemmer, er, at vi kom noget senere 

i gang end planlagt, herunder med ansættelse af medarbejdere, at vi lavede et meget 

grundigt forarbejde, og at 2 klubber først blev grundlagt i år 2. Disse forhold har vi taget 

højde for i det nye projekt i Vestdanmark, som beskrevet i Strategiaftalens Spor 1- Indsats 

1. Udover opstramninger i processen med klubstarter suppleret med nye tiltag har vi dog 

også valgt at justere målet for medlemstal i det nye projekt – fra 75 til 50 medlemmer pr. 

klub. 

 

Projektets 4. mål var at lave et set up for klubetablering, der kunne anvendes igen i et 

lignende projekt i Vestdanmark. Det er lykkedes, men en hvidbog bør færdiggøres. Meget 

kan genanvendes, og erfaringerne er inddraget og omsat til mål og procesmål i 

Strategiaftalens Spor 1 - Indsats 1: ”Flere fægtere gennem flere, nye klubber i 

Vestdanmark”. 

 

De største succeser med projektet har været at få klubberne dannet og den videre proces 

med at få bestyrelserne til at fungere. Samtidig har vi en stor succes med stævne- og 

træningssamlingsdeltagelsen, hvor det har påvirket dansk fægtning på landsplan, at der er 

kommet fire nye klubber, som beskrevet ovenfor. 

 

Det er været særdeles bekræftende at se, hvordan helt nye folk fra at vide absolut intet om 

sporten i år nul, i år 4 oplever at de er i stand til at lede en nyere, mindre fægteklub. Det 

drejer ikke blot om almen viden og færdigheder i klubledelse, men også om 

idrætsspecifikke forhold såsom: Udstyr (indkøb og reparation), stævner (tilmelding, 

afvikling, basale regler), forbundets struktur og regler, kulturen i sporten, almen viden om 

sporten. Det er stort at flytte sig fra ”det ved vi ikke, det vil vi ikke, det kan vi ikke” til ”vi 

ved, vi vil og vi kan”.  

 

Vi vedlægger en rapport, der er udarbejdet med henblik på at videregive erfaringerne fra 

indeværende projekt til fremtidige projekter/klubstarter. 

 

DIF’s rolle: 

Det har været fint og givende at have DIF’s konsulent med som sparringspartner. I forhold 

til de kommende strategiaftaler er det vigtigt, at DIF har forståelse og indsigt i vilkår og 

handlemuligheder for små specialforbund og teknisk krævende idrætter – fx i forhold til 

træning og trænerrekruttering. Endvidere har det været en styrke at kunne trække på 

sparring fra en faglig leder i KUF-regi. 

 

 

Videndeling  
Hvem bør få kendskab til resultaterne  

Forbund der vil starte klubber op helt fra bunden uden involvering af tidligere udøvere. 

  

Kontaktpersoner i forbundet? 

Projektkonsulent Mads Eriksen, 2167 5007, madse@faegtning.dk 

Udviklingskonsulenten Martin Wiuff, 50536314, konsulent-oest@faegtning.dk 
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