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Nyt fra Udviklingskonsulenten   December 2013 4/2013 

Husk: Det er tid til 

medlemsregistrering til DIF: 

Det er igen blevet den tid på året, hvor 

fægteklubberne skal indberette deres 

medlemstal til DIF (Danmarks Idrætsforbund). 

Medlemstallene for 2013 skal indberettes fra 1. 

december 2013 og frem til 31. januar 2014. 

Tallene skal igen indberettes til DIF via den fælles 

medlemsportal, Centralt ForeningsRegister (CFR), 

som findes på adressen www.medlemstal.dk.  

Klubbernes medlemsregistrering til DIF er meget 

vigtig for DFF's  og fægteklubbernes 

medlemskab af DIF og den støtte, vi modtager 

fra DIF. 

I følge DFF's vedtægter § 4 har alle fægteklubber 
pligt til at foretage indberetning. 
 
Så husk nu medlemsregistreringen inden 31.01.! 

Verdens første mobil 

applikation til selvtræning for 

talent - og elitefægtere? 

Hvem har mon lavet den? Det tror vi nok, at det 
lille danske fægteforbund har!  

 
DFF’s Træn-selv-app til unge talent – og 
elitefægtere ligger klar og kan loades på Iphone, 
Ipad og Android! 
Brug søgeordene "fægtning" eller "dff", så finder I 
den og kan oploade på et device. App’en er 
selvfølgelig gratis. 
 
App'en er udviklet af DFF i samarbejde med bl.a. 
DFF's tidligere landstrænere Ferenc Toth og 
Andrey Klyushin.  
 
Tak til de unge fægtere, der hjalp ved 
videooptagelser i løbet af 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formål: Applikationen giver øget mulighed for, at talent 

- og eliteudøvere kan træne selvstændigt uden for 
normal klubtræningstid, så de kan øge deres 
træningstid - og mængde. 

Hent fil med Flyer 

til runddeling til 

fægtere i klubben 

http://www.medlemstal.dk/
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/B%26U/Flyer%20app%20-%20tr%C3%A6n%20selv.pdf
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Indhold: I applikationen findes et øvelseskatalog med 

inspiration til øvelser indenfor især våbenarbejde og 
benarbejde, samt en kalender, og et modul hvor man 
sammensætter sine træningsprogrammer med øvelser 
fra øvelseskataloget eller egne øvelser. Man kan også 
indskrive egne øvelser og optage videoer til disse.  
 
Til fægterne findes en brugervejledning på 
selve applikationen. Til fægtetrænere har vi 
lavet en Trænervejledning i, hvordan trænere 
kan hjælpe fægterne med at træne selv.  
 
Jeg kommer gerne forbi jeres klub og 
fortæller mere om app’en og dens brug.  

Ny klub i 

Viborg: 

I efteråret fik vi en 
ny fægteklub, 
nemlig 
Fægteklubben 
Trekanten Viborg. 
Efter 40 års pause 
er der nu igen 
fægtning i Viborg, hvilket vi håber, at borgerne i 
Viobrg og omegn bliver glade for. Vi er i hvert fald 
og byder klubben hjertelig velkommen i 
forbundsfællesskabet. 
 
Læs mere på klubbens hjemmeside. 
Bliv ven med FKT Viborg på Facebook. 
 
Den ny klub har modtaget 20.000kr. i støtte fra 
DFF til start af klubben. På billedet kan I se, hvad 
klubben fik ud af pengene - en del er udstyret er 
bestilt i Kina.  

Kender I nogen, der vil starte en fægteklub, så 
kan interesserede altid henvende sig til DFF's 
Udviklingskonsulent. 

Nye dommere og videotests: 

Over sommeren har 11 personer bestået DFF's 
Nationale Dommerprøve og dermed opnået 
National Dommerlicens. DFF ønsker de nye 
dommere tillykke og velkommen.  
 
Vi glæder os til at se jer til de danske stævner og 
håber, at klubber og fægtere får glæde af jeres 
indsats for sporten. 
 
Alle nyuddannede dommere er registrerede i 
Ophardt Online, så klubberne kan melde dem til 
stævnerne via Ophardt sammen med klubbens 
andre dommere og fægtere.  
Hvis I vil se, hvem der er blevet uddannet så 
klik her. 
 
I november bestod Marcus Everitt Elgaard FIE's 
dommerprøve på kårde i Bratislava. Stort tillykke 
fra DFF. 
 
I 2014 vil DFF afholde 2 Nationale dommerkurser 

med prøve - hold øje med invitationer på vores 

hjemmeside i januar/februar. 

I mellemtiden kan I på vores hjemmeside 
forberede og øve jer lidt. DFF har i løbet af 2013 
lavet nogle videoøvelser til Nationalt niveau og 
Højt niveau (FIE): 
http://www.faegtning.dk/content/test-dig-selv-
video%C3%B8velser 

 

http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/Elite/Tr%C3%A6n%20selv%20-%20Tr%C3%A6nervejledning%2019.09.2013.pdf
http://trekantenviborg.dk/velkommen
https://www.facebook.com/faegteklubbentrekantenviborg?directed_target_id=0
http://www.faegtning.dk/dommerlisten
http://www.faegtning.dk/content/test-dig-selv-video%C3%B8velser
http://www.faegtning.dk/content/test-dig-selv-video%C3%B8velser
http://www.faegtning.dk/content/test-dig-selv-video%C3%B8velser
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Ophardt-tips ved 

stævnetilmelding  

I forbindelse med at klubberne nu i mere end 1 år 
har skullet tilmelde fægtere til DFF-stævner via 
Ophardt Online- stævnetilmeldingssystemet, så 
kommer her et par informationer om stævner, 
som ikke er danske stævner! 

Fortilmelding til FIE og EFC's stævner. 

Både klubadministratorer og faktisk også fægtere 

(der har oprettet login) kan fortilmelde sig til 

EFC's og FIE's stævner via Ophardt. Den endelige 

tilmelding kan kun foretages af DFF, fordi EFC's og 

FIE's regler bestemmer dette og fordi DFF 

endeligt udtager fægterne. Men I får en 

bekræftelse fra DFF, når dette er sket. 

Tilmeldinger til udenlandske stævner, som 

ikke er FIE eller EFC. 

Som Klubadministrator kan du tilmelde klubbens 
fægtere til stævner i alle de lande, der er tilsluttet 
Ophardt: Sverige, Tyskland, Finland, Schweitz.  

Når Ophardt åbnes, dukker kun danske stævner 
og kun de udenlandske stævner, der indgår i det 
danske udtagelsessystem frem (EFC og FIE), op. 

Hvis du vil tilmelde andre udenlandske stævner, 
så skriv bare landets navn i søgefeltet "Nation" og 
ret evt. også datosøgningen. Evt. skal også 
fluebenet "kun nation" fjernes. Herefter kommer 
alle landets stævner frem, og du kan tilmelde 
fægterne.

 

Hvis du vil have klubadministratorrettigheder, så 
kontakt dff@faegtning.dk. Skriv til samme, hvis 
du har problemer med log in. 
 

 

Billigere til danske stævner og 

træningslejre? 

Måske skulle man så prøve at tage bussen med 

Rød Billet, som kører mellem større danske byer 

f.eks. Århus-København t/r inkl. 25 kg. bagage: Kr. 

300. 

 

Lovpligtig digital postkasse 

Alle foreninger får nu post fra det offentlige 

i en særlig digital postkasse til sikker post. 

 

Pr. 1. november i år skulle alle foreninger 

med et CVR-nummer som følge af en ny lov 

have oprettet en digital postkasse. Sidenhen 

har Erhvervsstyrelsen meddelt, at der er 

automatisk oprettet en digital postkasse til 

alle foreninger, der ikke selv havde oprettet 

inden 1. november.  

 

I postkassen får foreninger meddelelser om fx 

sygedagpenge, straffeattester, indkaldelse til 

bilsyn, rykkere for årsregnskaber og 

meddelelser om støtte fra kommunen.  

mailto:dff@faegtning.dk
http://rødbillet.dk/koereplan.php
http://xn--rdbillet-54a.dk/priser.php
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For at åbne den digitale postkasse første 

gang, skal du være NemID administrator og 

have en NemID medarbejdersignatur.  

Du kan ikke bruge en privat NemID eller NemID 

erhverv til banken. 

Det kræver en medarbejdersignatur at åbne 
postkassen. Den er gratis og kan bestilles 
på Virk.dk/postkasse. 

 

Rekrutteringslejre i 

skoleferierne - 150 børn prøvede 

at fægte 
 
Hver sommer holder Hellerup Fægte-Klub 
sommerrekrutteringsevents for børn i 
kommunen, hvor de prøver at fægte. Det skete i 
år på 4 små 3-dageslejre, hvor børnene besøger 
klubben i dagtimerne og får fægtet og lavet andre 
sjove ting.  
I alt deltog 75 børn på sommerens lejre. 
Aktiviteterne foregik i samarbejde med bl.a. 
Gentofte Kommune. De små rekrutteringslejre 
holdes også 3 dage i efterårsferien og i 
vinterferien - her deltog yderligere 75 børn. 

Hver gang betyder det, at nye 

børnemedlemmer starter i klubben. 

 
Billede: Børnene får et diplom af trænerne i klubben for deres 
deltagelse på Aktiv Sommer Fægtning 2013, når forældrene henter 
dem den sidste dag. 

 

Også fægteklubben i Thisted holdt i sommer 
rekrutteringsdage for børn.  
 
Måske var det noget for andre klubber?  
 
En lille drejebog for ferieaktivitet med fægtning 
findes her.  
 
Se også DFF's mange andre idéer til 
rekruttering  her. Mindre end en lejr kan også gøre 

det. 

Viden om rekruttering og 

fastholdelse af børn og unge. 

Jo mere vi ved, jo bedre forudsætninger har vi for 

at gøre noget. 

Vidste I, at undersøgelser viser, at: 

Når forældre skal vælge sport for deres børn, så 

er barnets sundhed, trivsel og tryghed vigtigste 

parametre for valget - bruger I disse ord i jeres 

markedsføring - og afspejler begyndertræningen 

disse temaer? 

Fredag aftener faktisk er en velbesøgt 

træningsaften for børn og unge til og med 

9.klasse. Ikke alle vil til stævne og selvom klubben 

deltager i stævner, så har I måske mulighed for at 

lave en ekstra træning 1 fredag pr. måned/ hver 

anden måned? Der er ikke altid kapløb om 

haltider på fredage..... 

De sportsgrene med færrest træningspas pr. uge, 

er dem der gennemsnitligt mister flest 

ungdomsmedlemmer i konkurrencen med andre 

sportsgrene, fitness, pc-spil, venner ect. 

Forklaringen synes at være, at glipper man 1 eller 

2 træningspas, så synes de unge, det er svært at 

følge med/komme i gang igen. Se på muligheder 

for træning mere end 1 gang pr. uge. 

http://www.virk.dk/postkasse
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/Bredde/Aktiv%20sommer%20%26%20efter%C3%A5r.pdf
http://www.faegtning.dk/content/rekruttering-og-fastholdelse-af-medlemmer
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DIF har i 2013 udgivet en lille håndbog skrevet af 
ungdomsforskeren Søren Østergaard, som samler 
en række guldkorn til rollen som ungdomstræner, 
og hvordan klubben rekrutterer og fastholder de 
unge. Læs den og bliv en bedre ungdomstræner. 
Klubledere vil også have glæde af at læse den. 
Bogen bestilles billigt hos DIF. (ca. 50kr.) 
 
 

 

SuperBrugsen støtter lokalt 

I jeres lokale SuperBrugsen vil I sikkert kunne se 

en indsamlingsmontre (billede), hvor kunderne 

kan ilægge plastpoletter, som de modtager, når 

de handler. Ved hjælp af poletten stemmer 

kunderne på lokale projekter, de ønsker at støtte. 

I den Lokale Superbrugsen kan I få et 

ansøgningsskema. Hvis I bliver nomineret som 

projekt, så får klubben mellem 5.000 og 10.000kr. 

til jeres fægteprojekt. Læs mere her. Eller smut 

straks i brugsen. Initiativet er startet d. 18.08.13. 

Opbevaring af Fægteudstyr - 

"2.del" 

I forrige "Nyt fra udviklingskonsulenten" (nr.3.) 
beskrev jeg i artiklen "Det kalundborgske 
kårdeorgel" om en spændende  at opbevare og 
transportere klubudstyr til og fra klubdepotet. 

På nedenstående billede ses Fægteklubben 
Flèches løsning. Det er pakkebure fra et stort 
firma, som er bygget lidt om. Det allersmarteste 
er måske, at klubben har skaffet dem billigt via et 
medlems arbejdsplads! 

I Roskilde Fægteklub er de også opfindsomme. 
Her bringes hurtigt udstyr til og fra lokalet i store 
skraldevogne på hjul. Skraldevognene har beslag 
til lås, og er især gode til våben og masker.

 

Nye stævneregler vedtaget på 

FIE's Kongres 

På FIE's Kongres d. 29.11. blev der vedtaget en 
række ændringer af FIE's fægtereglement. De 
fleste af regelændringer træder i kraft d. 01.01. 
2014. Blandt ændringerne kan nævnes: 

http://www.dif.dk/da/foreningsliv/viden-s-om/boern-s-og-s-unge/bliv-s-klogere-s-paa-s-de-s-unge#content-top
http://superbrugsen.dk/om+superbrugsen/stoetter+lokalt
http://www.faegtning.dk/content/nyt-fra-udviklingskonsulenten-3-2013
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 Fravær af klingekontakt er ikke længere 
et kriterium for nonkombativitet 
(t.87.4.2.). 

 "Simpel corps-á-corps" er ikke længere 
en forseelse på fleuret og sabel (t. 
120)(nu samme regel som på kårde). 

 Kamprækkefølgen i 6-mandspuljer er 
ændret til FIE-stævner (o.15) 

 Præciseringer: Dommeren skal (først) 
stoppe kampen, 
- når fægterens fod er helt uden for 
pistens sidelinje (t. 26.1.) 
- ved passage, når fægteren er helt 
("completely") forbi (t.21.3)  

 Afgrænsning af hvornår et angreb med 
battement har prioritet på fleuret (t. 
56.4)(nu samme regel som på sabel)  
 

Jeg har lagt filer på engelsk på DFF's hjemmeside 
med ændringerne i reglementerne for teknik, 
organisation og materiel.

 

Opdatering om DFF tasker med 

plastklassesæt 

Som omtalt i Nyt fra Udviklingskonsulent nr. 2 har 
DFF indkøbt tasker med plastvåbensæt.  

Taskerne indeholde 12 plastsæt pr. stk.) har i 
2013 bl.a. været udlånet til: Varde, Trekanten 

Østerbro, JAF, Næstved, Hellerup. 
Tilbagemeldinger fra klubberne har været 
positive. Det er let at arbejde med i 
skolesammenhænge.  

I slutningen af året har en skole i Århus samt 
Pædagogisk Center Tårnby bestilt 2 tasker hver, 
så de selv kan arbejde med fægtning i 
idrætstimerne. 

DFF har 4 tasker til udlån i 2014  

Hvis din klub vil låne taskerne i 2014, så kontakt 

mig for en skolesamarbejdsaftale med DFF. Det er 

i 2014 muligt for klubber, at få 1 taske gratis til 

eje i forbindelse med gennemførelse af et 

skolesamarbejde med en skole og DFF som 

partner (DFF's Udviklingspluje afs. 6). Klubber kan 

også selv købe sættet direkte hos forhandleren. 

Prisen pr. taske er ca. 4500,-kr.  

Læs mere her. 

I næste nummmer af "Nyt fra 

Udviklingskonsulenten" kan 

bl.a. du læse om: 

 DFF's Politik og Handlingsplaner for 2014-
2015 

 Nyt Sekretariat - Fællessekretariat 

 1-2-træner-koncept. 

 Aldersrelateret Træningskoncept 

 Praktikant i DFF. 
Næste nummer kommer i januar. 
Indtil da: 

God Jul og Godt Nytår. 

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

http://www.faegtning.dk/node/114
http://www.faegtning.dk/node/114
Det%20er%20muligt%20for%20klubber,%20at%20få%20et%20udstyrssæt%20til%20eje%20i%20forbindelse%20med%20gennemførelse%20af%20et%20skolesamabejds%20med%20en%20skole%20og%20DFF%20som%20partner%20(DFF's%20Udviklingspluje%20afs.%206).%20Klubben%20får%20tasken%20som%20DFF-støtte%20og%20beholder%20sættet%20efter%20forløbet.
http://faegtning.dk/node/117
http://www.leonpaul.com/acatalog/Midi-Fence_kit_8_15_Years.html
http://www.faegtning.dk/content/dff-plastudstyrss%C3%A6t-klasses%C3%A6t-2x12-elever
http://www.faegtning.dk/content/1-2-tr%C3%A6ner-2013-2014

