
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DFF Klubinvolveringsaften 
om  
 

Fremtidens danske stævner 
og lejre + 
DFF’s fremtidige organisation 
 
Vestdanmark: 06.03.18 kl. 19-21  
Østdanmark:   15.03.18 kl. 19-21 

 

STÆVNER OG LEJRE:  
▪ Hvad er opgaven (kort) 
▪ Hvad har vi nu (kort) 
▪ Hvad skal der være 

mere/mindre af? 
▪ Hvad skal vi blive bedre til? 
▪ Hvad bidrager klubberne 

med? 
▪ Hør om arbejdsgruppens 

arbejde – vil I være med? 

NY ORGANISATIONSSTRUKTUR: 
▪ Hvad er opgaven (kort) 
▪ Hvilke opgaver I synes, det 

er vigtigt, at fremtidens DFF 
løser? Hvad er vigtigst? 

▪ Præsentation af mulige 
strukturmodeller. Vi 
diskuterer deres styrker og 
svagheder. Hvad er vigtigst 
for jer? 

▪ Hør om arbejdsgruppens 
opgaver – vil I være med? 

TILMELDING:  
Frist Vestmøde: Senest 23.02.  
Frist Østmøde: Senest 04.03. 
 
TIL DFF’s Sekretariat – 
dff@faegtning.dk / 4326 2097.  
 
VED TILMELDING BEDES OPLYST:  
ØST/VEST-møde, NAVN, KLUB, 
EMAIL, SAMT PRIMÆR INTERESSE: 
Stævner-lejre / organisation. 
(vi deler muligvis hvert møde op i 2 
grupper). 

TID OG STED i Vest og Øst. Vælg mellem: 

06.03. kl. 19-21:  
Jysk Akademisk Fægteklub 
Århus Statsgymnasium, Fenrisvej 29, 8210 Aarhus V 
Klublokalet 
 
15.03. kl. 19-21: 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
IKC (Idrættens Kompetence Center, Bygning 1 - 3. sal - 
mødelokale 1 

Kære klubledere 
For at vi sammen kan udvikle fremtidens danske 
stævner og lejre (for B&U og voksne) og kan skabe en 
ny organisationsstruktur i forbundet, så har DFF’s 
bestyrelse brug for jeres meninger, og for at vi deler 
viden og ønsker med hinanden. 
Fremtidens danske fægteaktiviteter og forbundets 
organisationsstruktur er to vigtige forbundsopgaver i de 
kommende år, hvor inddragelsen af medlemsklubberne 
er væsentlig for os alle.  
 
Derfor inviterer DFF’s Bestyrelse fægteklubbernes 
ledere til klubinvolveringsaftener i hhv. Aarhus 06.03. 
og Brøndby 15.03.  
 

mailto:dff@faegtning.dk


 

Læs mere om hele Strategiaftalen - læs om DFF’s øvrige indsatser: 
https://issuu.com/wiuff/docs/strategiaftale_2018-21_pixibog 

 

BAGGRUNDSINFORMATION: 
1) Aftenens 2 emner indgår i DFF’s Strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund 2018-2021, som 2 af vores 
mange, spændende indsatser de kommende år. Læs kort om indsatserne nedenfor. 
 
2) Ca. 14 dage før møderne får alle klubber tilsendt et slideshow med nogle stævne- og lejrdata, eksempler på 
mulige organisationsstrukturer samt yderligere mødeoplæg for de 2 emner. 

https://issuu.com/wiuff/docs/strategiaftale_2018-21_pixibog

