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Tag på kursus bag 

computerskærmen 

Klubbestyrelsesmedlemmer kan dygtiggøre sig på 

DIF's online-kurser. 

Kurser for bestyrelsesmedlemmer betød tidligere 

weekender væk fra hjemmet. Sådan er det ikke 

længere. DIF tilbyder nemlig et online-kursus for 

bestyrelsesmedlemmer, der målrettet 

bestyrelsesmedlemmer i en idrætsklub. Dermed 

er kursusstedet hjørnesofaen eller arbejdsbordet 

derhjemme. 

Kurset giver en række 

informationer og praktiske 

redskaber, der kan støtte arbejdet 

som bestyrelsesmedlem. Kurset er 

bygget op om tre emner: 

Bestyrelsens rolle, Frivillighed og 

Sikkerhed. 

Kurset forventes gennemført på 

cirka en time. Du kan gennemføre 

via tablet, smartphone og 

computer. 

Tryk her og tilmeld dig 

kurset: http://dif.itai.dk/login/index.php 

Nye klubber på vej - Nyt fra 

projekt "Flere fægtere i nye klubber" 

Før sommerferien blev første projektfase 

afsluttet i DFF's og DIF's nye indsats ”Flere 

fægtere i nye klubber”. Vi har nu udvalgt de 

kommuner og lokaler, hvor vi vil starte de nye 

klubber. Valget endte med Albertslund, Ballerup, 

Glostrup og Høje Taastrup. Udvælgelsesfasen har 

været meget omhyggelig, hvilket vi nu mærker 

effekten af. Alle de involverede kommuner er 

meget samarbejdsvillige. 

Vi er netop gået i gang med 2. fase af projektet, 

der handler om rekruttering og opstart af de nye 

klubber.  

I må gerne være med til at sprede det glade 

budskab. Vi hører meget gerne fra folk, der vil 

starte med at fægte i Albertslund, Ballerup, 

Glostrup og Høje Taastrup - og fra gamle fægtere, 

der vil starte igen eller vil give en hånd med. 

DFF's projektmedarbejdere, Mads Eriksen og Dan 

Bjergvang,  hjælper gerne med gode råd om 

kontakt med kommuner, hvis andre fægteklubber 

har behov.  

1. marts 2014 lød startskuddet til en ny satsning i 

DFF: Projektet "Flere fægtere i nye klubber". 

Mere information. 

Ny klub: Trekanten 

Bispebjerg 

Vores omtalte projekt skulle gerne give os endnu 

flere klubber og flere fægtere, men udenfor 

projektet er der såmænd også startet en ny klub i 

København NV. "Trekanten Bispebjerg" blev 

optaget i DFF her i foråret og træner på "Den 

http://dif.itai.dk/login/index.php
mailto:madse@faegtning.dk
mailto:danb@faegtning.dk
mailto:danb@faegtning.dk
http://www.faegtning.dk/node/130
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dansk-franske Skole" på Tagensvej. DFF byder 

klubben hjerteligt velkommen i 

forbundsfællesskabet. 

Træner får 

IOC-

scholarship til  kursus i 3 

måneder i Budapest 

Gennem DFF har Mads Hejrskov fået et 

Scholarship for Coaches fra IOC (Den 

Internationale Olympiske Komité) til et 3 

måneders fægtetrænerkursus på det anerkendte 

Semmelweis University i Budapest, hvor flere af 

Ungarns bedste fægtetrænere underviser. Det er 

ikke mange trænere, der kommer gennem IOC's 

nåleøje for støttetildeling, da de jo dækker hele 

verdenen og derfor kun tildeler  få pladser pr. 

land.  

DFF er rigtig glade for hjælpen fra IOC og DIF 

(National Olympisk Komité), da det er vigtigt for 

os at få trænere uddannet på højere niveauer, og 

det er vanskeligt at hive de ca. 65.000kr., som et 

sådant kursus koster med undervisning, kost, logi 

og rejse, ud af et trangt budget.  

Vi ønsker Mads et godt ophold og håber, at han 

bliver mange erfaringer rigere. 

For mere information om trænerkurser i udlandet 

og Danmark kontakt Udviklingskonsulenten. 

Guldbarrepris - indstillinger 

fra klubber 

"Guld Barre Prisen" kører for tredje år og er 

danskernes pris til regionale sportstalenter. 

Prisen fejrer dem (både enkeltpersoner og hold), 

som har opnået et flot resultat, men som ikke 

nødvendigvis er kommet i mediernes søgelys. Der 

skal findes fem vindere – en fra hver region – og 

de vinder alle 10.000 kr.  

Prisen er en  anerkendelse, et skulderklap og en 

hjælpende økonomisk hånd, som kan give lidt luft 

i budgettet. Tidligere vindere har fortalt, at 

pengene bl.a. bliver brugt til nyt udstyr og 

egenbetaling af rejser til vigtige stævner . 

Alle kan indstille frem til d. 30. september. 

Derefter udvælger en jury fem kandidater fra 

hver region, og så skal danskerne og juryen 

bestemme, hvem vinderne skal være. Hvis I har 

en eller flere kandidater, så kan I indstille her: 

https://www.facebook.com/TomsDanmark?fref=

ts.  

 

Tjen kroner til klubkassen 

Klubber har gode muligheder for at 

tjene penge i løbende landslotterier.  
En klassiker, når der skal lidt ekstra kroner i 

klubkassen, er salg af lotterisedler, hvor der pt. er 

mange muligheder.  

På www.stoetforeningen.dk kan man danne sig 

overblikket over aktive lotterier. Blandt andet kan 

man pt. sælge lodder i Dansk Handicap Idræts-

mailto:konsulent-oest@faegtning.dk
https://www.facebook.com/TomsDanmark?fref=ts
https://www.facebook.com/TomsDanmark?fref=ts
http://www.stoetforeningen.dk/da/
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Forbunds landslotteri. Overskuddet 

af landslotteriet går ubeskåret til Dansk Handicap 

Idræts-Forbunds arbejde, og samtidig tjener de 

foreninger, der sælger lodderne, typisk 8-10 

kroner per lod. 

På DFF's hjemmeside har vi flere idéer til, 

hvordan klubberne kan finde penge til deres gode 

aktiviteter. 

 

 

DFF lancerer App. med 

benarbejdsøvelser - og 1-2-

Trænerkoncept 

App. med benarbejdsøvelser 
DFF har i april lanceret en mobil applikation med 
lette benarbejdsøvelser og lege sammen med 
DIF. Der er 45 benarbejdsøvelser - samt 32 til 
opvarmning. App'en er lavet til nye trænere, der 
gerne vil have idéer til træning af benarbejde på 
børne - og ungdomshold. 
 

Øvelserne er lavet af landstræner, Ferenc Toth, 
og Udviklingskonsulenten, der begge har lange 
erfaringer med børnebegyndertræning. 

App'en finder I ved at søge "1-2-træner" på 

et mobilt device. 

1-2-Trænerkoncept 
App'en er en del af undervisningsmaterialet til 
DFF's og DIF's nye 1-2-Trænerkoncept - et 
kursuskoncept, som vi skrev om i forrige 
nyhedsbrev. Kurset er tænkt som en smagsprøve 
på trænerjobbet og DFF's Træner 1 og 2-
uddannelse. Man kan altid lære mere på senere 
kurser og i klubbens praksis. 
 
Vi har holdt et testkursus i Fægteklubben 

Trekanten Vordingborg med succes, og afholder 

et nyt kursus i september i Gilleleje 

Fægteklub, hvor alle helt nye eller kommende 

trænere er meget velkomne (invitation). 

Afhold selv kursus 
I kan også som klubber helt selv holde 1-2-træner 
kurset for de nye trænere i klubben. I bestiller 
bare materialerne hos DFF, og så kan I selv 
bestemme, hvornår I holder det 8 timer lange 
kursus med jeres egne trænere som undervisere. 
De to moduler i kurset kan tages på en dag eller 
fordeles over to-tre aftener.  
 
Kursusmaterialer for op til 18 pers. koster kun 
300,- (50,- ekstra pr. tshirt). I får: Trykte 
undervisningshæfter, lærervejledninger, 
drikkedunke, clipboards o.a. - samt tshirts, hvis I 
tilkøber dem. 

Bestilling og 

information 
Bare kontakt DFF's 
Udviklingskonsulent, 
når I selv vil afholde 
kursus. 
 
Læs evt. mere her.  
 

http://www.faegtning.dk/node/33
http://www.faegtning.dk/node/436
http://www.faegtning.dk/node/436
http://faegtning.dk/node/463
mailto:konsulent-oest@faegtning.dk
mailto:konsulent-oest@faegtning.dk
http://www.faegtning.dk/node/129
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Prik en træner 

Undersøgelser fra Idrættens Analyseinstitut  

(IDAN) viser, at en af de største 

motivationsfaktorer for at tage på trænerkursus 

er, at deltagerne er blevet opfordret til det. 

Omvendt er en af de største barrierer, at man 

aldrig er blevet spurgt. 

Så har I husket at prikke til jeres 

medlemmer? Måske er det lige præcis det, der 

skal til for at få dem afsted. 

Vær specifik 
Du kan spørge på flere måder. Et er at tilbyde, at 

medlemmerne kan tage på kurser, de finder 

interessante. Noget andet er, at gå direkte til et 

medlem med et konkret kursustilbud: "Jeg 

tænkte på, om 1-2-Træner-kurset her var noget 

for dig?" 

DFF's nye 1-2-trænerkurus er en rigtig god 

anledning til at prikke til nye hjælpetrænere og 

andre, som aldrig har været på trænerkursus. 

Kurset er nemlig bygget op, så det lægger vægt 

på det, der ifølge IDAN's undersøgelser har stor 

betydning for kursisterne.  

DIF Trænerkurser 2014 - sidste 

frist 1. september. 

Til fægtetrænere, der gerne vil klædes bedst 

muligt på til trænerrollen, udbyder DIF 

Uddannelse en  runde af den idrætsteoretiske del 

af træneruddannelsen (DIF-kursusdelen på DFF's 

Træneruddannelse). 

DFF har haft mange på DFF's Træner 1 og 2-

kurser gennem årene, som desværre ikke har 

afsluttet uddannelsen og fået et diplom fra DFF 

ved at supplere DFF-kurset med DIF's Træner 1 og 

2. 

Her er måske også et område, hvor det kunne 

hjælpe på trænernes uddannelse i jeres klub, at I 

fik prikket dem med på DIF-kurserne. 

Gennemførelsen af både DIF-delen og DFF-delen 

er en forudsætning for at have gennemført DFF's 

Træneruddannelse Niv. 1 og 2. 

I kan tage kurserne i Aarhus (Tilst) eller Brøndby 

(København). Prik til trænerne. 

Tilmelding skal ske via DFF inden 01.09. 

Find invitation fra DIF her. 

  

De mest populære værktøjer 

på frivillighedstjek.dk 

Over 17.000 frivillige har besøgt sitet 

frivillighedstjek.dk, som består af en række 

lavpraktiske værktøjer, der skal gøre det 

nemmere at være frivillig i idrætsverdenen. Her 

kan I blandt andet finde skabeloner til god 

mødeledelse, hvordan I laver en dommerplan, og 

hvordan du bedst kickstarter nye aktiviteter. 

 

Men hvilke af de 27 konkrete værktøjer er det, 

folk oftest klikker sig ind på? DIF har undersøgt 

sagen og fundet de tre mest populære værktøjer. 

http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/Bredde/DIF%20tr%C3%A6ner%201%20og%202_web.pdf
http://www.frivillighedstjek.dk/
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1. Afklar roller og opgaver 

Det er ikke altid tydeligt, hvem der laver hvad i en 

klub. Det er derfor en god idé jævnligt at kigge 

nærmere på, hvordan klubben er organiseret, 

dvs. hvilke opgaver der bliver løst, og hvem der 

løser dem. Få et overblik, der kan give inspiration 

til at aflaste nogle for opgaver og få set på, om 

der er brug for flere frivillige eller en anden 

opbygning. 

2. Kortlæg kræfterne 

For at få hjælp til en opgave er I nødt til at 

spørge, om der er nogle, der vil hjælpe jer. I en 

ressourcebank kan I finde frivillige, der selv har 

meldt sig til at løse en afgrænset opgave. 

 

3. Tak ildsjælene 

Når man er frivillig, er det vigtigt for 

engagementet, at man bliver påskønnet og 

anerkendt. Lav jeres egen idébank til, hvordan I 

vil anerkende jeres frivillige. Den giver jer et 

overblik over mulighederne og husker jer på at 

sige tak til jeres frivillige. 

 

I kan se de tre – og alle de 24 andre – værktøjer 

ved at klikke her. 

 

Hjemmelavede stikpuder 

Stikpuder til at træne våbenøvelser på ved 

midlertidigt eller permanent at hænge dem op i 

salen/hallen, hvor I træner, kan I nemt lave selv - 

hvis I kender nogen, der er lidt ferme på fingrene. 

På billedet (tv. nederst) ses Trekanten 

Vordingborgs seneste produktion. Jeg er sikker 

på, at I godt kan få opskriften af Peter Aagaard fra 

klubben. 

Gratis DFF-materialer til nye 

fægtere 

En af højsæsonerne 

for start på en ny 

sportsaktivitet står 

for døren her ved 

sommerferiens 

afslutning.  

Har I 

rekrutteringsmate-

rialer nok?  

Ellers kan I gratis 

bestille trykte 

materialer fra DFF's 

Sekretariat (klik på 

ndf. materialet for at 

se det): 

"Gå til fægtning" - folder (A6-format). 2. 

udgave 2014 . Folder til kommende medlemmer 

af klubben. 

"Gå til fægtning" - plakater (A3 og A2-

format), hvor I kan sætte klubnavn på 

(stempel/klistermærke). 2013. 

"Gå til fægtning" - postkort Postkort til 

uddeling / forsendelse. DFF. 2. udgave 2013. 

"Fægtning - en håndbog for begyndere og 

tilskuere". 2. udgave 2009. Hæfte. 15 sider. 

"Hurra, mit barn går til fægtning - en guide 

for forældre til børn som fægter".  1. 

udgave 2011. Bog. 42 sider. 

http://www.frivillighedstjek.dk/da/menu/vaerktoejskassen#content-top
mailto:peter.aagaard.petersen@gmail.com
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/Bredde/G%C3%A5%20til%20f%C3%A6gtning%20folder%202014%20final.pdf
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/Bredde/Plakat_G%C3%A5_til_f%C3%A6gtning_46973_K4.pdf
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/Bredde/Postkort_G%C3%A5_til_f%C3%A6gtning_46972_K3.pdf
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/H%C3%A5ndbog5.pdf
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/H%C3%A5ndbog5.pdf
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/B%26U/For%C3%A6ldreguide%20%20%20opdat%204-2011%20klar.pdf
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/B%26U/For%C3%A6ldreguide%20%20%20opdat%204-2011%20klar.pdf
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Materialerne bestilles hos DFF's Sekretariat. 

Sekretær Jørgen Jakobsen. 

DFF-materialer til trænere. 

Gør det nemt og gratis. 

Gennem de senere år har DFF udviklet en stribe 

materialer til nye og gamle trænere, som kan 

inspirere, være værktøjer og dermed gøre det 

nemmere at være fægtetræner. Materialerne 

downloader I selv fra DFF's hjemmeside. 

Billedet nedenfor viser et udvalg (fra venstre mod 

højre): Benarbejdsgenerator, Teknikkort, 

Fægtemærkeordning, 1-2-træner app. - og hæfte. 

Find flere materialer på hjemmesiden.

 

Til oktober udkommer DFF's bog om 

aldersrelateret træning i fægtning. Her vil I kunne 

læse en masse anbefalinger til, hvordan I træner 

fægtere i forskellige aldre fysisk, teknisk, taktisk 

og mentalt. Bogen bliver på ca. 100 sider. Der 

kommer også en øvelsesbank på en hjemmeside. 

Konsulenten holder (først) ferie i 

september:  

Jeg er til at 
træffe i hele 
august, hvor I 
igen starter 
træning ude i 
klubberne. Men 
til september 
bliver det  min 
tur til at holde 
ferie.  

Jeg holder ferie fra d. 30. august t.o.m. 14. 
september. 

Jeg besvarer ikke telefoniske opkald i 
ferieperioden, men epost med nogle dages 
mellemrum.  

Jeg glæder mig til at komme på klubbesøg hos jer 
i klubberne til efteråret. Kontakt mig endelig for 
nærmere aftale om besøg. 

Med venlig hilsen  

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

 
 Grundlovsdag var Gilleleje FK og DFF på Teknisk Museum 
til rekrutteringsevent. Ca. 250 børn og voksne prøvede at 
fægte. 

God sæsonstart til jer alle i august. 

mailto:dff@faegtning.dk
http://www.faegtning.dk/node/70
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/B%26U/Benarbejdsgeneratoren%20-%20DFF%20tr%C3%A6nervejledning%20og%20materiale%202012%203.%20udgave.pdf
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/B%26U/Teknikkort%20-%20DFF%20tr%C3%A6nervejledning%20og%20materiale%201.udgave%202012%20juli.pdf
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/B%26U/F%C3%A6gtem%C3%A6rkeh%C3%A5ndbog%20for%20tr%C3%A6nere%20og%20ledere.2011%282.rev_.udgave%20oktober%202011%29.pdf
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/B%26U/1-2-tr%C3%A6ner%20DFF-h%C3%A6fte%20kladde%20rev120414.pdf
http://www.faegtning.dk/node/70
mailto:konsulent-oest@faegtning.dk

