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Nyt fra Udviklingskonsulenten   April 2012 2/2012 

Automatisk og gratis licens - Ny administrativ praksis for DFF National licens:  

DFF's Bestyrelse har på sit møde d. 14.03. 2012 efter 
forslag fra Breddeudvalget besluttet en ændring af 
forbundets administrative praksis for nationale licenser, 
der indebærer, at licenser pr. 02.04. udstedes automatisk 
og gratis! 
Det vil sige, at alle fægtere, der er aktive medlemmer af 
en fægteklub under DFF automatisk og gratis har 
erhvervet sig en licens, hvis de er kadet, junior eller 
seniorfægtere, og dermed har ret til at repræsentere 
deres klub og deltage i danske og udenlandske stævner 
gennem klubben. Derfor er det slut med at skulle bestille og betale for en national licens, mens 
vedtægternes formelle krav om licens, herunder licensskifte, stadig er gældende. Kravene om 
international licens også er fortsat gældende til FIE-stævner, da disse krav stilles af FIE. 
 
Baggrunden for beslutningen er primært, at det skal være nemmere og billigere at deltage i 
danske stævner og nemmere at være klubleder / klubkasserer. 
 
I løbet af næste uge vil DFF's Sekretariat på http://www.faegtning.dk/licens offentliggøre en 
beskrivelse af fremtidig administrativ praksis for licenserhvervelse. Heraf vil bl.a. fremgå, at man 
ved licensskifte (hvis man ønsker at repræsentere en anden klub end hidtil) stadig skal give 
meddelelse til DFF, så reglerne omkring § 6 i Vedtægterne iagttages. Skift af licens fra en klub til en 
anden vil fremgå af en licensskifteliste. 
 
Vi glæder os til at se flere fægtere til stævnerne! 

Trådløst udstyr til skolebesøg, opvisninger, events og 

træning? HITmate og Mini Hitmate og plastvåben med 

elektrisk markering 

Klubberne i Svendborg, Helsingør og Vordingborg har i de senere år 

gjort sig erfaringer med brug af trådløst udstyr fra Hitmate til 

træning, events og opvisninger. Den seneste model er ret pålidelig 

(på kårde i hvert fald). Det viser klubbernes afprøvning af systemet 

til kårdetræning. 

Klubbernes tilbagemeldinger omkring træning er: At det trådløse 

meldeapparat med 2 sendere fungerer fint med flere apparater 

kørende (der er ikke sende-modtagerproblemer), det kræver 

umiddelbart mindre vedligeholdelsestid end oprullere og 

http://www.faegtning.dk/licens
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gulvledninger, og så er det tidsbesparende for træningen, at 

man ikke skal lægge ledninger ud på gulvet - og samle dem 

sammen efter træning. 

Kontakt de 3 klubber, hvis I vil høre mere om systemet - som 

de også bruger ved opvisninger ude i byen - der er meget 

mindre ud styr at pakke og slæbe på.  

Hitmate kan købes på http://www.hitmate.co.uk/index.php og 

hos flere andre fægteudstyrsforhandlere, og er også billigere 

end normale meldeapparater og oprullere. Udstyret er også 

udviklet til fleuret. Prisen er ca. 2500-3000kr. for et apparat og 

sendere. 

Sidste nye skrig er Mini Hitmate (pris lidt over 2000kr). Det er 

en lille boks med 2 sendere, som er udviklet til børnebegyndertræning. P.t. er Fægteklubben 

Trekanten Vordingborg i gang med at teste deres indkøbte Mini Hitmate-udstyr i forbindelse med 

fægtning i en SFO. Den trådløse melder kan nemlig sluttes til plastvåben (se billede).  

Kombinationen af plastvåben og trådløst meldeudstyr giver nogle helt nye muligheder for 

fægtning med de mindste børn - uden dyrt og besværligt fægtetøj. Man kan nøjes med at købe 

plastmasker og plastvåben - og så nogle trådløse mini-Hitmates: Så kan man med færre udgifter til 

fægtetøj, udstyr og mindre mas med transport og opsætning køre børnehold ude på en skole/SFO. 

Da det ikke er nødvendigt med helt samme sikkerhedsforanstaltninger som ved "normal" 

sportsfægtning, kan man også lade børnene fægte med mindre opsyn. Kort sagt: Man kan skabe 

en god introduktion til den rigtige fægtning med mindre besvær. Våbnene vejer i øvrigt mindre og 

gør mindre ondt at blive ramt af. En ulempe er dog at spidserne er sværere at styre, således at 

man nok ikke i det lange løb kan lære at fægte alene med plastvåbene. En anden ting der kan 

undre er, at ingen firmaer, der laver plastvåben til børn, endnu har fundet ud af, at børnevåben 

bør have børnelængde, så de bliver nemmere for barnet at arbejde med. Men i hovedsagen en 

meget spændende udvikling. 

www.billetto.dk: Gratis on-line tilmelding og betaling til sportsevents: 

Brug Billetto til det næste arrangement i klubben. F.eks. en tur for klubbens ungdomshold, hvor 
forældrene kan betale for deres barn online. Det kunne også være billetsalg til årets fest.  Billetto 
er gratis for klubben og gør det nemt for alle, der holder et arrangement at 
tage imod tilmeldinger og betalinger. Billetto kan eksempelvis anvendes til 
julefrokoster, nytårsfest, kurser, konkurrencer eller andre 
fægtebegivenheder - kort sagt alle slags events, store som små. Til nogle 
arrangementer beregner Billetto et mindre betalingsgebyr hos køberen af 
billetten. Det fremgår af det enkelte køb. Klubben betaler ikke gebyr. www.billetto.dk 

http://www.hitmate.co.uk/index.php
http://www.billetto.dk/da
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DIF Idrætsskadekursus - nu som e-læring. 

"Idrætsskader - Nej tak!" http://dif-idraetsskader.itai.dk/ 
Internetbaseret kursus med mobil APP. 
DFF tilbyder i 2012 gennem Danmarks Idrætsforbund et e-
læringskursus i idrætsskader. Det kan nok ikke blive nemmere, at 
deltage - bare sæt dig tilrette foran en computerskærm, læs og klik 
løs - og du bliver klogere. Kurset er gratis. 
DFF giver dig også gennem din fægteklub mulighed for gratis at 
tage en test og modtage et diplom: http://www.faegtning.dk/content/e-l%C3%A6ring-
gratis-idr%C3%A6tsskadekursus-med-test-og-diplom 

Søg Carlsberg Sportsfond til klubarbejdet 

Carlsberg Sportsfond er oprettet i anledning af Brygger 
J.C. Jacobsens 200-års fødselsdag i 2011.  
Carlsberg Sportsfond lægger særlig vægt på at give 
bevillinger, der kommer mange til gode, f.eks. et fodboldmål, holdtrøjer, en skaterrampe o. lign.  
For at komme i betragtning skal ansøger være en klub. Der kan højest søges om 15.000 kr. 
Ansøgningerne behandles løbende året rundt. Der skal anvendes et elektronisk ansøgningsskema 
som findes på hjemmesiden. Der må forventes en behandlingstid på ca. 2 måneder.  
Der gives ikke bevillinger til enkeltpersoner ligesom rejser og ophold eller afholdelse af stævner 
ikke støttes. http://www.carlsbergsmindelegat.dk/carlsbergsportsfond/Pages/default.aspx 

Søg Tuborgs Grønne Fond til klubarbejdet  

Tuborgs Grønne Fond er kun åben for ansøgninger hvert andet år. 2012 er tilskudsår, og der er 
åbent for ansøgninger mellem 01.03. og 31.10. 2012. Så hvis I har en god, grøn 
idé, skal I bare udfylde ansøgningsskemaet på hjemmesiden og sende det senest 
den 31. oktober 2012 – men gerne så hurtigt som muligt. Grøn Idé: Idéer, der er 
originale, og som samtidig opfylder et “grønt” håb eller ønske, der ellers ikke ville 
blive opfyldt. Fonden giver bevillinger på op til 15.000 kr. Enkeltpersoner, 
offentlige institutioner og firmaer kan ikke søge, og der kan ikke søges støtte til 
rejser og fester. Ansøgninger behandles løbende. Behandlingstiden for 
ansøgninger til Tuborgs Grønne Fond er cirka to måneder. Bevillinger bliver 
uddelt og udbetalt løbende i perioden marts-oktober.  
http://www.tuborgfondet.dk/TUBORGSGROENNEFOND/Pages/default.aspx 

Sælg Lillebrorlodder til klubarbejdet 

Så er det igen blevet tid til Børnehjælpsdagens traditionsrige Lillebror 
Lotteri, som i år er på gaden for 86. gang. Lotteriet sælges til fordel for 
foreningslivet samt anbragte børn og unge i Danmark.  
Lillebror Lotteriet er et godt og risikofrit tilbud til børn og unge i 
foreninger og sportsklubber. En mulighed for at tjene penge til udstyr, 

http://dif-idraetsskader.itai.dk/
http://www.faegtning.dk/content/gratis-idr%C3%A6tsskadekursus-e-l%C3%A6ring
http://www.faegtning.dk/content/e-l%C3%A6ring-gratis-idr%C3%A6tsskadekursus-med-test-og-diplom
http://www.faegtning.dk/content/e-l%C3%A6ring-gratis-idr%C3%A6tsskadekursus-med-test-og-diplom
http://www.carlsbergsmindelegat.dk/carlsbergsportsfond/Pages/default.aspx
http://www.tuborgfondet.dk/TUBORGSGROENNEFOND/Pages/default.aspx
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rejser eller andre aktiviteter og samtidig støtte Børnehjælpsdagens arbejde for de 15.000 anbragte 
børn og unge i Danmark. Et lod koster 20 kroner, hvoraf der ryger 8,50 kroner direkte i klubkassen. 
I 2011 tjente 434 foreninger over hele landet 2,3 millioner ved at sælge Lillebror-lodder, så der er 
gode penge at hente.  
Lillebror Lotteriet finder sted fra. d. 29. marts til d. 20. maj 2012. Man kan bestille flere lodder i 
hele salgsperioden og altid returnere usolgte lodder.  
Bemærk at klubberne tjener 8,50 kr. pr. solgte lod, så det kan gå hen og blive en rigtig god 
forretning… Foreninger kan tilmelde sig her: http://www.bhd.dk/bestilling-lillebror-lotteriet-2012/ 

Repræsentantskabsmøde 15.04. 2012 i jeres forbund 

Den 15.04. er en vigtig dag for jeres klub og DFF. Der er nemlig Repræsentantskabsmøde 

(generalforsamling) i klubbernes forbund, DFF, hvor I som klub har medindflydelse på, hvordan 

forbundsfællesskabet skal ledes og forvaltes, hvilke politiske linjer, der skal føres, og hvilke aktiviteter, der 

skal laves. Det er også en mulighed for at høre, hvordan det går i dansk fægtning og hvilke fremtidsplaner, 

der er for fægtesporten som helhed? 

På Repræsentantskabsmødet er I som klubber med til at vælge forbundets ledere i Bestyrelse og udvalg, 

hvilket er vigtigt for jer og fællesskabet i DFF. Ikke mindst er det vigtigt for hele fællesskabet, at de frivillige 

poster i Bestyrelse og udvalg besættes med dygtige og engagerede folk, der kan varetage fællesskabets 

interesser og løse forbundets mange opgaver til gavn for jer i klubberne. I Indkaldelsen til 

Repræsentantskabsmødet kan I se, hvilke poster, der er ledige / hvem, der er på valg 

Derfor er det vigtigt, at I deltager i Repræsentantskabsmødet som klub, og finder folk, der stiller 
op til arbejdet i DFF's udvalg m.m. til gavn for fællesskabet i jeres forbund. 

Nye temaer på hjemmesiden - http://www.faegtning.dk/klubber 

Da det i årets første nyhedsbrev omtalte projekt omkring udarbejdelse af en ATK-trænerhåndbog 

p.t. desværre er udskudt på ubestemt tid, har jeg til gengæld i løbet af vinteren 2012 haft lejlighed 

til på DFF's hjemmeside at oploade en mængde inspiration og værktøjer til klubledernes arbejde. 

Siderne på hjemmesiden er tematisk opdelte med de mange erfaringer, jeg har høstet gennem jer 

ude i klubberne, på kurser, fra andre idrætsforbund m.m. gennem 4 års konsulentarbejde. Under 

arbejdet fik jeg samtidigt opdateret de eksisterende temasider i klubafsnittet på hjemmesiden. Jeg 

håber, at disse idébanker og inspirations - og værktøjskasser kan være klubbens bestyrelse og 

andre ledere til gavn: 

 Forsikringer 

 Medlemmer - skaf dem, hold på dem 

 Frivillige - find dem, hold på dem 

 Ledelsens værktøjer 

 Pressen 

 Søg projektmidler 

 Find penge til klubben 

 Udviklingspuljen 2012 

http://www.bhd.dk/bestilling-lillebror-lotteriet-2012/
http://www.faegtning.dk/content/repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-dff
http://www.faegtning.dk/content/repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-dff
http://www.faegtning.dk/klubber
http://www.faegtning.dk/content/forsikringer
http://www.faegtning.dk/content/rekruttering-og-fastholdelse-af-medlemmer
http://www.faegtning.dk/content/frivillige-rekruttering-og-fastholdelse-generelt
http://www.faegtning.dk/content/ledelsens-v%C3%A6rkt%C3%B8jer
http://www.faegtning.dk/content/pressen-og-klubbens-informationsarbejde
http://www.faegtning.dk/node/32
http://www.faegtning.dk/node/33
http://www.faegtning.dk/node/117
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WE -kampagnen 

Tænk hvis du var skyld i, at jeres fægtehold kom gratis til Club La 
Santa…? 
Danmarks Idræts-Forbund har søsat en kampagne, der sætter fokus 
på det sociale fællesskab på ungdomshold med udøvere i alderen 
13-17 år. Hvem har Danmarks bedste sammenhold? Det spørgsmål 
har Danmarks Idræts-Forbund (DIF) sat sig for at besvare i 
kampagnen ’WE’. Og vinderholdet ryger helt gratis på træningslejr til Club La Santa.  
 
Tendensen er desværre, at 20 procent af alle børn forsvinder fra foreninger under DIF, når de 
bliver teenagere. Årsagerne er blandt andet konkurrenceræs, mistrivsel og mobning. En træner, 
der ikke ser og hører de unge kan være årsag til frafald. Det vil DIF og DFF gerne lave om på. Men 
vi kan ikke gøre det uden trænerne i din klub. Det er nemlig ude på holdene i klubberne, at 
forandringerne sker: Skidt med om holdet sommetider taber og ikke altid får hængt guldmedaljer 
om halsen. Vinderne er dem, der har det sjovt sammen og elsker at komme til træning, fordi de 
har Danmarks sejeste holdkammerater.  
 
KAMPAGNEPAKKEN 
Som træner eller leder kan du bestille en gratis kampagnepakke på 
www.facebook.com/WeNotMe.dk. I pakken finder I svedbånd til alle på holdet, ’DIF’s 
uautoriserede trænerguide til go’ karma på ungdomsholdet’ og forældrefoldere med bud på, 
hvordan man som forældre bedst bakker op om sine teenagere.  
KONKURRENCEN 
Hvis et af ungdomsholdene i din forening har Danmarks bedste sammenhold, så sender DIF holdet 
til Club La Santa på træningslejr. Men først skal I deltage i konkurrencen. Det sker ved at gå ind på 
www.facebook.com/WeNotMe.dk og uploade et foto eller en kort film, som på kreativ facon viser, 
hvorfor I har Danmarks bedste sammenhold.  
 
BUDSKABERNE 
DIF's WE kampagne – en holdningskampagne med fokus på vi-kulturen blandt de 13-17-årige 
idrætsudøvere i foreninger under DIF  

 det sociale sammenhold og respekten for hinanden  

 træneren som rollemodel 

 forældrenes opbakning 
FORMÅLET 
Målet er at fastholde teenagere mellem 13 og 17 år i idrætten ved at 
skærpe opmærksomheden på hvor vigtigt det er, at det sociale miljø i og 
udenfor idrætsarenaen er god.  
 
MÅLGRUPPER 
TRÆNEREN er rollemodel. Trænerens adfærd og attitude og måde at 
forholde sig til de unge på er afgørende for, om de gider idrætten. 
DE UNGE har ansvar for at respektere hinanden og være en god 
kammerat 
FORÆLDRENE skal være klar i kulissen. Skal vise interesse og støtte, men ikke pace og presse. 

http://www.facebook.com/WeNotMe.dk
http://www.facebook.com/WeNotMe.dk
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KAMPAGNEN 

 Kampagnens omdrejningspunkt er Facebook. På finder man : 
www.facebook.com/WeNotMe.dk 

 Konkurrence med præmier. Alle ungdomshold mellem 13 og 17 år i idrætsforeninger kan 
deltage ved at uploade et billede eller en film som viser deres sammenHOLD.  

 1. præmie: en uges ophold på Club La Santa i uge 31 

 2. præmie: Tivolitur med overnatning på TIVOLI HOTEL for hele holdet 

 ”spurtpræmier” (T-shirts, sportsudstyr) udloddes løbende 

 WE kampagnepakken, som indeholder WE-svedbånd, 20 WE-stickers, 20 forældrevejvisere 
og 2 trænerguides. Pakken er gratis og kan bestilles via facebooksiden. 

 ”Champ eller røvhul- testen” til de unge, hvor de kan teste hvilken type holdkammerat de 
er. 

 
WE-kampagnen startede 1. februar 2012 og kører i tre måneder. Sidste dag er 30.april, hvor også 
vinderholdet af hhv. 1. og 2. præmien offentliggøres. 
 
GO SUPERLARGE - kombiner med klubudviklingsprojekter for unge 
Hvis klubben gerne vil gøre endnu mere for de unge i klubben, så kan DFF tilbyde klubben, at I 
kombinerer et arbejde med WE - not me - kampagnen med at I deltager i et af følgende 
klubudviklingsprojekter: 
a) Godt idrætsmiljø for Unge med DIF og DFF (starter efterår) 
b) Projekt "Klubaktiviteter for unge" (15-25år) (Udviklingspulje - Nyhed pr. feb. 2012) 
Lav en handlingsplan for aktiviteter for målgrupperne, og fyr nogle målrettede tilbud af. DFF 
tilbyder en økonomisk håndsrækning til aktiviteterne på op til kr. 7.500,-. Læs mere under DFF's 
Udviklingspulje. 
Arbejdet med disse projekter kan selvfølgelig godt foregå efter kampagnens ophør d. 30.04.12. 

Hvorfor dommere? - og datoer for DFF-kursus med prøve 

Hvorfor være dommer? Når man stiller dette spørgsmål til fægtedommere varierer svarene: Nogle 
siger, at de gerne vil være i begivenhedernes centrum, andre at de gerne vil give noget (tilbage) til 
deres sport. Svaret kan også være, at de gennem selv at blive dommere vil forhindre nogle ringe 
afgørelser, de selv var ofre for under deres aktive karriere. Det er få, der svarer: For pengenes 
skyld! 
Der er mange fordele, som aktive dommere selv anfører ved dommergerningen, som ikke er 
økonomiske: Det er venskaber og fællesskabet, der gør, at man bliver/ forbliver dommer. Der er 
rejser og oplevelser i Danmark og udlandet. Der er spændingen ved at dømme kampe på højt 
niveau i sporten. Der er udfordringen ved at optræde korrekt og fejlfrit  i de hårdeste og mest 
stressende kampsituationer - kompetencer, som kan være gode at have i andre livssituationer. Der 
findes også følelsesladede øjeblikke, hvor mesterskaber afgøres, hvor points til udtagelser står på 
spil og hele fægteverdenen kigger på dig og beslutningen ligger hos dig, dommeren. At træffe en 
sådan beslutning konsekvent, hurtigt, korrekt og fejlfrit, og at alle accepterer dig for den, er måske 
den største belønning ved at være dommer? 
Vigtigheden af dommere i fægtesporten er betydelig: Der er ingen sport, der kan eksistere uden 
dommere og andre officials - stævneledere m.fl. I fægtning på konkurrenceniveau er dommeren  

http://www.facebook.com/WeNotMe.dk
http://www.faegtning.dk/node/126
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/Bredde/Udviklingspuljen%202012%20rev.%2028.01.12.pdf
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/Bredde/Udviklingspuljen%202012%20rev.%2028.01.12.pdf
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indblandet i hver eneste touché og hele kampens afvikling. Det lader sig ikke gøre at konkurrere 
uden. Derfor er udfordringen med at rekruttere og uddanne dommere vigtig for klubben og for 
hele landets stævneaktivitet. Klubbens stævnedeltagelse i ind - og udland og et holdbart dansk 
stævneniveau kræver, at klubberne altid er opmærksomme på dommerrekrutteringen. At betale 
sig fra en dommerpligt ved et stævner løser ikke den grundliggende udfordring ved at skaffe 
dommere i klubben, andre klubber, i Danmark og ej heller i udlandet. Det grundlæggende arbejde 
starter i klubben, hvor fægterne findes, rekrutteres, får dommererfaring gennem at dømme 
træningskampe og uddannes (dannes) i praksis og gennem basiskurser og dommererfaringer ved 
stævner. Herefter er dommerne ved at være klar til at gå til national dommerprøve og prøve 
kræfter ved større stævner. 
 
Næstkommende DFF Nationalt dommerkursus med prøve: 
DFF Nationalt dommerkursus med prøve d. 20. -21. april 2012 til JAF’s B&U-stævne 
DFF Nationalt dommerkursus med prøve d. 27. -28. maj 2012 til Hellerup Open 

Vær med til at gøre de danske stævner mere attraktive 

Danske stævner skal have flere deltagere for at det bliver mere spændende og sjovere at deltage 

og for at styrke økonomien - såvel det enkelte stævnes økonomi som DFF's økonomi, da DFF's 

tilskud fra DIF bl.a. beregnes ud fra et minimumsdeltagerantal. 

Deltagelsen ved de danske stævner er basis for udvikling af fægternes stævneerfaringer og 

oplevelser, herunder klubfællesskab, og ofte forudsætningen for senere udenlandsk 

stævnedeltagelse. 

Danske stævner bør være den nemmeste og billigste vej for medlemmerne og klubben til både 

løbende konkurrencedeltagelse og udvikling af konkurrenceerfaringer.  

Det sker formentlig kun hvis vi sammen prioriterer de danske stævner og sammen gør stævnerne i 

Danmark så attraktive som muligt for deltagerne. I en periode med finanskrise, er det endnu mere 

væsentligt, at vi kan tilbyde stævner under en formel, hvor det er økonomisk bæredygtigt for 

udøverne, de deltagende klubber og de stævneafholdende klubber. 

Hvad gør vi så? Her er nogle idéer: 

1) Alle klubber bør sørge for at bakke stævnerne yderligere op og kan sikkert sende flere 

deltagere. Det sker først og fremmest ved selv at tage handsken op hjemme i klubben til gavn for  

egne fægtere, frem for at vente på andre klubber, men måske også ved at signalere til andre 

klubber, at vi skam tager af sted! Hvis man ikke deltager, så undgår man selvfølgelig følelsen af at 

tabe, men når man ikke deltager, kan man heller aldrig vinde. Ved de fleste stævner er niveauet 

ikke højere end at alle kan være med, alle kan få erfaringer, udvikle sig og forbedre deres 

præstationer. 

http://www.faegtning.dk/node/303
http://www.faegtning.dk/node/304
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2) Automatisk og billig licens for ungdom og seniorer - er netop indført, som det kan ses først i 

dette nyhedsbrev. 

3)Vi kan blive langt dygtigere til at kommunikere stævnerne ud til brugerne (fægterne) gennem 

direkte kontakt - det mest effektive er, at jeres trænere, som har kontakten, får "solgt" stævnerne 

til fægterne. Det hjælper bestemt på fægternes motivation (også voksne fægtere), at en træner 

eller leder kommer med til stævnet og at klubben dermed signalerer at stævnedeltagelsen er 

værdsat af klubben. Når relevante stævner ud til fægtere i 

jeres klub? 

4) Gennem DFF's Udviklingspulje vil stævneafholdende 

klubber i 2012 kunne søge tilskud til at tiltrække 

udenlandske deltagere til børnestævnerne. Tidligere er det 

også set, at stævner har kunnet tiltrække lidt flere 

udlændinge ved at lade udenlandske fægtere slippe for 

startgebyr, udarbejde en engelsksproget invitation og 

informere om / arrangere billige overnatningsmuligheder 

(se nedenfor). 

5) Til børnestævnerne vil der i 2012 udover en medalje til 

ranglistevinderne også falde en præmie af til hver 

ranglistevinder uddelt af B&U-udvalget. Præmier, medaljer 

og / eller en gave til alle deltagere til de enkelte 

børnestævner er, som I sikkert allerede ved, et sikkert hit. 

6) "Legeland". Nogle idrætsgrene sælger også deres 

stævner på, at der tilbydes andre aktiviteter til stævnerne. 

F.eks. kan man lave et legeområde i et hjørne af hallen, hvor 

man kan spille forskellige ting: Nintendo, p.c.-spil, 

bordfodbold, lidt bold, nogle hulahopringe ect. Dermed er 

der alternative oplevelser. Der er noget at udfylde den 

uundgåelige ventetid med, og noget at lave for resten af 

familiens børn, der ofte er med for at kigge på. Måske er det 

værd at prøve af? Og hvad med en "prøv at fægteaktivitet" 

til familiemedlemmer og andre, der kigger forbi til stævnet -

måske bare nogle plastikvåben, som lillebror kan lege 

sammen med far med? 

7) Jo lavere udgifter og jo flere kampe, des mere attraktivt. 

De klubber, der holder stævner, bør overveje, at jo flere 

kampe, man får fægtet, jo mere valuta (og erfaring) får 

http://www.faegtning.dk/node/117
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deltagerne for pengene. Kommer man hele vejen fra den anden ende af landet, så er det i højere 

grad umagen værd, hvis man får fægtet meget. Derfor er bredde - og B&U-udvalgets klare 

anbefaling: 2 puljerunder til stævner, hvor det er muligt. En stor del fægtere og forældre peger på 

denne mulighed for at gøre stævnerne mere attraktive: Flere kampe og dermed stævneerfaring 

for investeringen i tid og penge. Er det mon også muligt til jeres stævne? Udgifterne kan også 

nedbringes ved at hjemklubben giver et rejsetilskud til deres deltagere. 

8) Billige overnatningsmuligheder? Når I holder stævne, så hjælp deltagerne med indkvartering til 

en billig penge. Det er nu om dage svært at få øje på en dansk stævneinvitation, som oplyser, at 

man kan overnatte i en gymnastiksal, i hallen, hvor stævnet foregår, på en fægtesal, eller hjemme 

hos nogen privat, eller på det billigste vandrerhjem. Tidligere var det i dansk fægtning helt 

afgørende for, om unge, studerende kom med - nogle boede sågar i telt! Det er muligt, at vanerne 

har ændret sig for nogle fægtere og klubber, men det har vilkår og muligheder for så vidt ikke! Der 

er p.t. flere unge fægtere på vej mod seniorrækkerne - giv dem en økonomisk chance for at lege 

med ved at tilbyde billige, alternative overnatningsmuligheder som arrangør eller som deltagende 

klub. Det vil formentlig også være attraktivt for udenlandske deltagere at nedbringe udgifter til 

overnatning. 

9) Det sociale element. Overvej, hvordan I får etableret de muligheder for fællesskab, som I som 

deltagende klubber eller arrangører er herre over (en del kommer jo af sig selv ved at folk er 

sammen). Men I kunne jo genetablere den stolte tradition for kammeratskabsaftener. Som 

deltagende klub er fællesrejsen, fællesspisning, en skærekage, et banner eller en maskot som 

samlingspunkt blandt remedierne til at opbygge et fællesskab om stævnerne. Gør 

stævnedeltagelsen til klubbens fælles tur. 
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Sommerens lejre: 

Information om sommerens træningslejre findes her og på DFF's hjemmeside: 
 

18-05-2012 - 20-05-2012  DFF Træningslejr for B&U maj  - med trænerkursus Niv.1 

07-07-2012 - 13-07-2012  HC Andersen Citygames - lejr og stævne  

12-07-2012 - 15-07-2012  DFF Sommerlejr Hellerup 2012 

06-08-2012 - 11-08-2012  DFF Sommerlejr Gørlev 2012 - med dommerkursus 

18-08-2012 - 26-08-2012  Sommerlejr Wroclaw, Polen  

 

Held og lykke til Senior DM og de mange andre aktiviteter i den kommende tid. 

Med venlig hilsen 

DFF Udviklingskonsulent 

Martin Wiuff, 5053 6314 - konsulent-oest@faegtning.dk 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faegtning.dk/content/dff-tr%C3%A6ningslejr-bu-maj
http://www.faegtning.dk/content/dff-tr%C3%A6nerkursus-1-komprimeret-kursus
http://www.faegtning.dk/content/hc-andersen-citygames-lejr-og-st%C3%A6vne
http://www.faegtning.dk/content/dff-sommerlejr-hellerup-2012
http://www.faegtning.dk/content/dff-sommerlejr-g%C3%B8rlev-2012
http://www.faegtning.dk/content/sommerlejr-wroclaw-polen

