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DFF’s trænerkurser i 2018 

I kan finde datoer og invitationer til DFF's 

trænerkurser i 2018 nedenfor (og i 

Aktivitetskalenderen).  DFF glæder sig til at 

arbejde sammen med Fægtemester Orvar 

Jönsson om vores træneruddannelse i år. 

Orvar har været træner i MF19 Malmø siden 

1975 og har været landsholdstræner og 

underviser på trænerkurser i Sverige i mange år.  

Læs mere om Orvar: http://www.mf19.se/ 

12.-13.05. og 09.-10.06. DFF Trænerkursus Niv 1 

Sommer - 2 weekends (fleuret-kårde) - 

København - tilmeldingsfrist: 01.05.  

15.-16.09. og 27.-28.10.  DFF Trænerkursus Niv. 1 

Efterår - 2 weekends (fleuret og kårde 

- København - tilmeldingsfrist: 04.09. 

29.-30.09. og 10.-11.11. DFF Trænerkursus Niv. 2 

- 2 weekends (fleuret og kårde) - København - 

tilmeldingsfrist: 19.09. 

Læs om mere DFF's træneruddannelse: Link. 

Skal jeres børn og unge prøve 
sabelfægtning? 

Dansk Sabel Initiativ (DSI) har i samarbejde med 

Dansk Fægte-Forbund et lille projekt med 

sabelfægtning for børn og unge.  

Som en del af dette projekt tilbyder DSI at 

komme ud i jeres klub og afholde en intro til 

sabel. Her sørger DSI både for sabler i 

børnestørrelse samt stiller med en træner, der 

kan instruere. Såfremt dette lyder interessant, 

kan DSI kontaktes på sabre@fencing.dk. 

 

Sportschefens blog 

http://www.faegtning.dk/aktiviteter/2018/
http://www.faegtning.dk/aktiviteter/2018/
http://www.mf19.se/
http://www.faegtning.dk/media/3863/traenerkurser-niv-1-invitationer-sommer-og-efteraar-2018-pr-160318.pdf
http://www.faegtning.dk/media/3863/traenerkurser-niv-1-invitationer-sommer-og-efteraar-2018-pr-160318.pdf
http://www.faegtning.dk/media/3863/traenerkurser-niv-1-invitationer-sommer-og-efteraar-2018-pr-160318.pdf
http://www.faegtning.dk/media/3863/traenerkurser-niv-1-invitationer-sommer-og-efteraar-2018-pr-160318.pdf
http://www.faegtning.dk/media/3864/traenerkursus-niv-2-invitation-efteraar-2018-pr160318.pdf
http://www.faegtning.dk/aktive/traenere/traeneruddannelse/
mailto:sabre@fencing.dk
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=1a2de7aac7e59e6716d001f04&id=0e01a41a18
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DFF’s Sportschef, Laurence, har en spændende 

blog, hvor I løbende kan læse mange spændende 

ting om isæt talent-elitetræning. Måske værd at 

følge med på: Link. 

 

DIF’s og DGI’s Foreningspulje - 45 
mio.kr. kan søges af klubberne 
fra april 2018 

Brug for økonomisk hjælp? 
Mangler I midler til idrætsmateriel i jeres 

forening, vil I lave en særlig indsats for at få flere 

medlemmer, har I lyst til at prøve at komme ud til 

helt nye målgrupper, vil I afprøve nye 

idrætsinitiativer, eller vil I udvikle jeres forening 

ved at tilegne jer nye kompetencer? 

Så er der økonomisk hjælp på vej.  
DIF og DGI administrerer som noget nyt en 

foreningspulje, hvorfra der skal uddeles cirka 45 

mio. kr. årligt til de lokale idrætsforeninger, der 

er organiseret i DIF eller DGI. 

Midlerne skal skabe udvikling i klubberne. De skal 

gå til initiativer, som er med til at sikre 

foreningernes daglige virke, og som understøtter, 

at flere danskere skal være medlem af en 

idrætsforening. De nærmere kriterier er ved at 

blive fastlagt. Det forventes, at foreningerne kan 

ansøge fra slutningen af april.  

Ansøgningsprocessen kommer til at foregå via 

Centralt Forenings Register (CFR - 

www.medlemstal.dk), som I jor også bruger til at 

registrere medlemstal til DIF. Alle klubber 

modtager yderlige information om DIF og DGI’s 

foreningspulje direkte fra CFR, når der åbnes for 

ansøgninger. 

Ved behandlingen af ansøgninger til puljen 

lægges vægt på, at midlerne skal ud at virke i 

mange foreninger i hele landet. 

Selvom der ikke er åbnet for ansøgninger endnu, 

så er det en god idé allerede nu at overveje, 

hvilke initiativer der kan hjælpe jeres klub til at 

udvikle sig. 

Repræsentantskabsmøde - 
søndag den 22. april 2018 

Husk, at der er Repræsentantskabsmøde i DFF - 

søndag den 22. april 2018, kl. 10.00 i Idrættens 

Hus, Brøndby. Læs mere om, hvad der skal ske på 

dagen: Link til indkaldelse og andre rep.-møde 

dokumenter. 

https://us17.campaign-archive.com/home/?u=1a2de7aac7e59e6716d001f04&id=0e01a41a18
http://www.faegtning.dk/om-dff/organisation/repraesentantskabet/
http://www.faegtning.dk/om-dff/organisation/repraesentantskabet/
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Søg Karen Lachmanns Fond 

Fonden uddeler årligt et mindre beløb til unge, 

især kvindelige fægtere under 20 år, til at fremme 

deres konkurrencefægtning. Ansøgning kan 

løbende sendes til fondsbestyrer Ole Kokborg 

(DFF's kasserer). 

I 2018 uddeles legatet i maj i forbindelse med 

stævnet "Trekanten International", og fristen for 

at komme i betragtning for 2018 er 30.04. 2018. 

Send ansøgning her. 

 

Fars Fede Foreningsdag – en 
rekrutteringsmulighed? 

Fars Fede Foreningsdag er en dag, der 

kombinerer bevægelse og glæde på tværs af 

generationer. Dagen er med til at bidrage til, 

at voksne og børn får et kendskab til hinandens 

sportsaktiviteter og bliver fastholdt eller 

tiltrækkes til at dyrke motion og se glæden ved at 

være en del af en forening.  

Foreninger kan åbne dørene én eller flere dage i 

løbet af Men’s Health Week i uge 24 og skabe 

mulighed for fælles far/barn/børn-aktiviteter.  

Læs mere: Link. 

Nye klubber i DFF: HEMA Esbjerg 
og HEMA Aalborg 

DFF har optaget de første 2 HEMA-
fægteklubber 

DFF's bestyrelse har i april optaget de 2 første 

HEMA-fægteklubber i DFF.  

Klubberne, HEMA Esbjerg og HEMA Aalborg, 

ønskes velkommen i forbundsfællesskabet! 

I løbet af sommeren kan vi sandsynligvis byde 

yderligere 2 HEMA-fægteklubber velkomne.  

HEMA-fægteklubber dyrker historisk fægtning 

som sport. Optagelsen er et led i DFF's 

strategiaftale med DIF 2018-2021, hvor planen er, 

at 5 HEMA-fægteklubber bliver medlemmer af 

DFF frem til 2021.  

Læs mere om vores indsats for HEMA-klubber i 

2018-2021. Læs mere om HEMA-fægtning på 

vores DFF-HEMA-hjemmeside 

 

Tilmeld jer Donationsnetværket – 

en mulighed for gratis kontormøbler til 

klubben? 

Firmaet ”3R Kontor” opkøber tusindvis af møbler 
og får ofte møbler i overskud. For at undgå at 
møblerne går til spilde ved udsmidning og 
destruktion har firmaet oprettet 
Donationsnetværket. Det er en deleøkonomisk 
platform, hvor 3R Kontor tilbyder gratis møbler til 

mailto:kasserer@faegtning.dk
http://sundmand.dk/Fars-Fede-Foreningsdag.php
http://www.faegtning.dk/projekter/hema-klubber-2018-2021/
http://www.faegtning.dk/projekter/hema-klubber-2018-2021/
http://www.hemadff.dk/
https://www.3xr.dk/
http://www.hema-esbjerg.dk/
https://www.facebook.com/HEMAAalborg/
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skoler, foreninger og andre velgørende 
organisationer. Det giver økonomisk mening, 
fordi donationerne har markedsføringsværdi for 
firmaet som også sparer affalds- og 
lageromkostninger. Donationsnetværket er en 
non-profit-aftale til glæde og gavn for såvel giver 
og modtager. 
 
Hvordan fungerer det? 
Alle skoler, foreninger eller institutioner, der 

mangler møbler, kan melde sig ind i netværket 

GRATIS. Når du har meldt dig ind i 

Donationsnetværket, får du en e-mail, hver gang 

3R Kontor har overskydende møbler. Har 

donationsmøblerne interesse, skriver I tilbage til 

firmaet, som dernæst koordinerer og fordeler 

møblerne på bedste måde. Det eneste, I betaler 

for møblerne, er fragtomkostningerne. 

Ønsker I yderligere information, så skriv venligst 

til donation(a)3rkontor.dk.   

Link til hjemmeside. 

 

 

 

 

DFF har vedtaget Code of 
Conduct 

Dansk Fægte-Forbunds Code of Conduct 

beskriver etiske og sociale retningslinjer, som 

opmuntrer og guider fægtere, trænere, forældre, 

frivillige, dommere, officials, ansatte, gæster og 

andre personer i dansk fægtning. Læs 

dokumentet i sin helhed her. 

 

Nye regler for masker og 
brystskjold - opdatering 

Nu kommer der nye regler for masker og 

brystbeskyttelse, som får betydning for danske 

stævner. FIE's Kongres besluttede i november 

sidste år nye regler for masker og 

brystbeskyttelse, som omtalt i Nyt fra 

Udviklingskonsulenten 1-2018.  

Masker 
De nye regler gælder masker med pløs. Tidligere 

skulle et elastisk nakkebånd supplere pløsen i at 

fiksere masken på fægterens hoved, så den ikke 

ryger af.  

FIE har nu specificeret kravene til dette 

nakkebånd, hvad angår bl.a.: Fastgørelse, 

holdbarhed, bredde og konstruktion. 

For ældre masker gælder, at de også skal leve op 

til de nye godkendelseskrav gennem ombygning 

hos udstyrsforhandler eller -producent. De fleste 

udstyrsforhandlere og producenter har nu et 

tilbud om opgradering af ældre masker - mod 

forsendelse og gebyr. 

Reglerne i deres helhed kan læses på pdf-fil 

nedenfor. 

DFF's Breddeudvalg har på FIE's anbefaling 

besluttet, at reglerne også gælder i Danmark og 

mailto:donation@3rkontor.dk?subject=Donationsprogram
https://www.3xr.dk/shop/donation-116s1.html
http://www.faegtning.dk/om-dff/code-of-conduct/
http://www.faegtning.dk/om-dff/code-of-conduct/
http://www.faegtning.dk/media/3811/nyt-fra-udviklingskonsulenten-1-2018.pdf
http://www.faegtning.dk/media/3811/nyt-fra-udviklingskonsulenten-1-2018.pdf
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træder i kraft fra næste danske stævnesæson, 

2018-2019, da dette er et væsentligt 

sikkerhedsspørgsmål. 

Reglerne gælder indtil videre juniorer, seniorer og 

veteraner til stævner hvor FIE-udstyr er påkrævet, 

d.v.s. danske ranglistestævner. 

Brystbeskyttelse - fleuret 
Der har tidligere været et problem med 

brystskjolds hårdhed, hvor tydelige træffere 

undertiden ikke markeredes af det elektriske 

meldeudstyr. Dette har navnlig været tilfældet på 

fleuret, hvor spidsen skal være trykket ind i 

længere tid, for at lampen lyser. 

Der er nu kommet brystbeskyttelse i et nyt 

materiale, som skulle løse problemet. De nye 

modeller bliver obligatoriske, så ældre modeller 

ikke længere vil være tilladt. Det vil derfor være 

nødvendigt at anskaffe sig nyt. 

DFF's Breddeudvalg har besluttet, at reglerne 

også gælder i Danmark og træder i kraft fra 

sæson 2018-2019. Reglerne gælder indtil videre 

aldersklasserne, junior, senior og veteran, til 

stævner hvor FIE-udstyr er påkrævet. 

Hvad der gælder for B&U-fægtere om såvel 

masker som brystbeskyttelse afventer beslutning 

i DFF’s B&U-udvalg. 

FIE-reglerne om masker og brystbeskyttelse: 
15.1 decision urgente 1 ang.pdf  
15.2 decision urgente 2 ang.pdf  
 

 

Persondataforordningen – 
opfølgning 

Så er der, som varslet i nyhedsbrevet fra 

december sidste år, kommet en vejledning fra 

DGI og DIF til klubberne, til klubberne, om 

hvordan klubber skal forholde sig for at opfylde 

den nye lovgivnings krav. 

Reglerne træder i kraft d. 25.05.18. 

 
Varedeklaration til vejledningen 
Vejledningen sigter mod gennemsnitsforeningen, 

en forening som måske ikke findes i 

virkeligheden. Derfor kan der for den enkelte klub 

være særlige forhold i relation til de nye 

persondataregler, som vejledningen ikke dækker. 

Men grundreglerne er beskrevet, og vejledningen 

giver konkrete beskrivelser og svar på en række 

klassiske problemstillinger i foreningerne. 

Da der fra ministeriel side fortsat mangler nogle 

retningslinjer, så er det muligt, at DIF’s vejledning 

bliver revideret i løbet af foråret. Men 

vejledningen kan bruges af klubben til at få et 

generelt overblik over, hvad den skal foretage sig. 

Der knytter sig tre bilag til vejledningen. Bilagene 

er skabeloner for fortegnelse, 

databehandleraftale og privatlivspolitik - for en 

gennemsnitsforening. 

Hovedtræk 
Når det drejer sig om selve muligheden for at 

behandle personoplysninger (indsamle, 

https://static-fencing-eu.s3.amazonaws.com/uploads/attachments/15.1_decision_urgente_1_ang.pdf
https://static-fencing-eu.s3.amazonaws.com/uploads/attachments/15.2_decision_urgente_2_ang.pdf
http://www.faegtning.dk/media/3776/nyt-fra-udviklingskonsulenten-1-2017.pdf
http://www.faegtning.dk/media/3776/nyt-fra-udviklingskonsulenten-1-2017.pdf


 

Nyt fra Udviklingskonsulenten  2-2018  Side 6 
 

opbevare, anvende, videregive osv.), har 

forordningens regler i vid udstrækning samme 

indhold som de gældende regler i 

persondataloven fra år 2000. 

Forordningen medfører derimod en skærpelse af 

nogle af de pligter, der følger med, når I 

behandler personoplysninger, f.eks. forpligtelser 

om dokumentation for, hvordan I behandler 

personoplysningerne, og om orientering af den 

registrerede. 

Klubber kan fortsat behandle alle de almindelige 

personoplysninger, der er nødvendige for at 

drive foreningen. Herunder kan foreningerne 

udveksle personoplysningerne med DFF, når 

dette er en integreret del af afviklingen af 

turneringer og stævner, gennemførelse af 

uddannelser og kurser osv. Ud fra 

interesseafvejningsreglen og dermed uden 

samtykke. 

Når det kommer til lønadministration, 

børneattester, skadesstatistikker og andre 

følsomme forhold, skal klubberne behandle 

disse følsomme personoplysninger efter de mere 

strikse regler herom. 

Den nye oplysningspligt kan klubben efterleve 

ved at benytte skabelonen for 

privatlivspolitik.  Skabelonen er ikke smuk, og den 

er lang, men den rækker til gengæld til det meste. 

Fortegnelsespligten kan klubber, der skal, 

ligeledes opfylde ved at benytte skabelonen i 

vejledningen. DIF’s vurdering er, at klubber kun 

skal lave fortegnelser, hvis de behandler 

oplysninger om f.eks. CPR (f.eks. løn og 

børneattester) eller helbredsoplysninger. Den 

kommende ministerielle vejledning om 

fortegnelser vil afgøre, om DIF’s skabelon er 

dækkende. 

I en række tilfælde medfører forordningen i 

praksis ikke de samme krav til idrætsklubber som 

til offentlige myndigheder eller store firmaer. 

Som bestyrelsesmedlem i en klub skal man 

derfor være opmærksom på, at klubben eller 

forbundet ikke altid skal efterleve de samme 

krav, som man møder på sin arbejdsplads. 

Hent: Vejledning til idrætsforeninger om 

behandling af personoplysninger. 

Bilagene, der er omtalt i vejledningen kan, hentes 
her: 
Bilag 1: Privatlivspolitik for idrætsforeninger 
Bilag 2: Skabelon til brug for opfyldelse af 
fortegnelsespligten 
Bilag 3: Eksempel på databehandleraftale. 

 

 

Ny DIF-pulje til pigecamps 
DIF har søsat en lille, ny pulje ”DIF og 

Always#LikeAGirl Camp”, som giver DIF’s næsten 

9.000 idrætsforeninger mulighed for at søge om 

økonomisk støtte til at afholde pigecamps. Puljen 

er åben i foråret frem til den 20.maj 2018, og 

klubber kan søge om maximalt 20.000 kroner til 

afholdelse af lejrene. Alle foreninger, der har 

aktiviteter for piger i alderen 12-15 år, kan søge 

puljen. 

Mere info og ansøgningsskema hentes på 

www.dif.dk/always. 

Ved at afholde en pigecamp kan man som 

forening give teenagepiger en helt unik oplevelse 

på pigernes egne præmisser. Teenagepiger har 

brug for positive erfaringer med idrætten, og 

dem kan de få i foreningen sammen med gode 

kammerater og med trænere, der forstår, hvad 

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/gl_jura_og_raadgivning
https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/gl_jura_og_raadgivning
https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/gl_jura_og_raadgivning
https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/gl_jura_og_raadgivning
http://www.dif.dk/always
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der er vigtigt for dem. En pigecamp kan være 

netop den oplevelse, der betyder, at pigerne 

bliver i foreningen. 

Ny DIF-bog ”Gode idrætsmiljøer 

for piger” 

DIF sætter yderligere fokus på unge pigers 

idrætsdeltagelse ved at udgive bogen ”Gode 

idrætsmiljøer for piger”. Bogen er udgivet i 

samarbejde med Center for Ungdomsforskning 

(CUR), som står bag en stor undersøgelse, der 

ligger til grund for bogen og dens anbefalinger. I 

alt er der indsamlet data fra 754 piger i alderen 

14-21 år.  

 

”Der er næppe nogen tvivl om, at vi kan få langt 

flere piger i alderen 15-21 år til at fortsætte i 

idrætten, hvis klubberne har de rette redskaber 

til at tale til og med pigerne – og ikke mindst, hvis 

vi bliver bedre til at forstå, hvordan deres liv 

hænger sammen i ungdomsårene. Og netop 

sådanne redskaber findes i vores nye udgivelse 

’Gode idrætsmiljøer for piger’”, siger Helle 

Carlsen, DIF-konsulent. 

’Gode idrætsmiljøer for piger’ kan downloades 

gratis her.  

 

DIF-Medlemsindberetning – vi er 
1608 fægtere i Danmark 

DIF har nu offentliggjort medlemstallene for alle 

forbundene under DIF. Vi er pr. 31.12. 2017 i alt 

1608 fægtere, og alle vores 36 klubber 

indberettede deres medlemstal, hvilket vi er 

glade for. Vores prognose, lavet i sommeren 

2017, var 1625 fægtere, så 1608 er ikke så værst. 

Der er tale om en lille fremgang, idet vi i 2016 var 

1577 medlemmer.  

I vores strategiske udviklingsaftale 

2018-2021 med DIF, se Nyt for 

Udviklingskonsulenten 1-2018, har 

vi et stort fokus på 

medlemsfremgang gennem hele 5 

indsatser, som forbundet arbejder 

på med økonomisk støtte fra DIF.  

Det ambitiøse mål er, at vi ved udgangen af 2021 

er over 2000 fægtere i Danmark – det har der 

aldrig været i DFF’s snart 111-årige historie! 

Delmålet for 2018 er, at vi bliver mere end 1700 

fægtere pr. 31.12.18.  

Siden årsskiftet har vi arbejdet hårdt på at få 

løbet de mange indsatser i den Strategiske 

Udviklingsaftale i gang. I det næstkommende 

nummer af ”Nyt fra Udviklingskonsulenten” 

kommer der en status på dette arbejde. 

Med venlig hilsen  

DFF Udviklingskonsulent  
Martin Wiuff 
5053 6314  
Konsulent-oest@faegtning.dk 

https://www.dif.dk/da/forening/uddannelse/udgivelser/boern-s-og-s-unge/gode-s-idraetsmiljoer-s-piger
https://www.dif.dk/da/forening/uddannelse/udgivelser/boern-s-og-s-unge/gode-s-idraetsmiljoer-s-piger
https://www.dif.dk/da/politik/vi-er/medlemstal
https://www.dif.dk/da/politik/vi-er/medlemstal
http://www.faegtning.dk/media/3811/nyt-fra-udviklingskonsulenten-1-2018.pdf
http://www.faegtning.dk/media/3811/nyt-fra-udviklingskonsulenten-1-2018.pdf
mailto:Konsulent-oest@faegtning.dk
https://issuu.com/wiuff/docs/strategiaftale_2018-21_pixibog

