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Nyt fra Udviklingskonsulenten   Januar 2012 1/2012 

Udviklingspuljen er på spil igen - i år med 100.000kr til klubaktiviteter! 

For 4. år i træk kan DFF's udvalg (bredde, B&U og veteran) tilbyde klubberne, at forbundet støtter 
det klubarbejde, som matcher DFF's mål- og handlingsplaner, med en økonomisk håndsrækning og 
konsulentrådgivning. 
For 2012 er det lykkedes af afsætte hele 100.000 kr. til spændende nye klubaktiviteter. Formålet 

med Udviklingspuljen er, DFF hjælper klubberne med at få tingene til at ske ude i klubberne, hvor 

medlemmerne er, gennem at starte en række aktiviteter og tilbud, der kan øge aktivitetsniveauet, 

styrke medlemstilgangen og fastholde medlemmerne. 

Vi håber, at I vil gribe chancen for at sætte gang i aktiviteterne til gavn for klubben og dens 

medlemmer, og bruge nogle af de 100.000 kr. netop i jeres klub. 

I 2012 vil klubberne kunne søge støtte til: 
 
 1. KVIK-Kasse  (til de små ting) 
 2. Klubudviklingsprojekter (NYHED pr. sept.2011) 
 3. Start af satellitklub / datterklub (NYHED pr. sept. 2011) 
 4. Udenlandske fægtere til B&U-stævner (NYHED pr. sept 2011) 
 5. Aktiviteter for ”foreningssvage grupper”   
 6. Skole/SFO-samarbejde 
 7. ”Tøsetræf” 
 (8.) Klubbens nye stævne 
 9. Klubaktiviteter for unge (15-25år) eller for 40+ (Nyhed pr. feb. 2012) 
 10. Fægtehold for 40 + (Nyhed pr. feb. 2012) 
 

Læs mere om, hvad der nærmere kan søges til og hvordan der søges i det sammen med dette 
nyhedsbrev udsendte materiale "Udviklingspuljen 2012" - findes også på 
http://www.faegtning.dk/node/117. 

Så er der igen musketerfilm i biffen 

Sidste år var det en ny version af klassikeren "De 3 musketerer", der kunne 
medvirke til at fremme interessen for fægtesporten. Den 2. februar 2012 er 
der biografpræmiere på en tegnefilm om eventyrfiguren "Den bestøvlede 
Kat", som også indgik som en bikarakter i Shrek-filmene. Nu får missekatten 
med kården så sin egen film. I filmen truer en urgammel kraft med at 
ødelægge eventyrlandet, hvor han kommer fra, og for at redde sine venner, 
får han bl.a. følge af en ny karakter - en hunkat. Antonio Banderas (også 
kendt fra Zorro-filmene) lægger atter stemme til katten, og filmen kommer i 
3D. 
Følgende er trailers - som I kan se og evt. smide på f.eks. Facebook:  
http://youtu.be/jMYpXl0mnL8  

http://www.faegtning.dk/node/117.
http://www.kino.dk/personer/antonio-banderas
http://youtu.be/jMYpXl0mnL8
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http://www.dr.dk/DR1/Troldspejlet/Krystalkuglen/Kommende_Film/20110907134450.htm 
 

Vær klar ude i klubberne til, at Den bestøvlede Kat kan være vejen til nye medlemmer i specielt 
de yngste aldersklasser.  
Hvis I kan følge op på filmen med spændende medlemstilbud til de nye musketerer, vil det sikkert 
øge chancerne for medlemstilgang. I kan jo sende et par fægtebørn i fægtetøj i biffen og lave 
opvisning og / eller dele brochurer ud fra klubben - eller arrangere en biograftur for jeres 
børnehold. 

Klubbesøg 2012 – jeg er klar til at besøge ud til jeres klub! 

Igen i 2012 tilbyder DFF, at jeg kommer ud og besøger jeres klubs ledelse. Tanken med besøgene 

er fra DFF's side, at vi sammen ser på klubbens vilkår, udviklingsmuligheder, sætter spot på DFF's 

produkter (kurser, lejre, stævner, Udviklingspulje), og udveksler erfaringer. I 2012 er målet fra 

DFF's side, at minimum 20 klubber besøges, og at vi under besøget også sætter spot på et af  et af 

klubben valgt emne indenfor klubudvikling (fastholdelse/ rekruttering af medlemmer, ledelse, 

trænings/klubmiljø, økonomi, frivillige m.m.). 

Tag kontakt til mig, og lad os finde en dato for årets besøg.  

Tid for klubben til at indberette medlemmer til DIF - Medlemsindberetning  

Så var det tid for klubberne til at indberette jeres medlemstal til DIF. I skulle i løbet af december 
have modtaget brev fra DIF derom, og skulle frem til den 31.01.12. have returneret oplysningerne 
til DIF. Det er en af jeres få pligter som medlemsklubber af DFF ifølge vores vedtægter, og det  har 
betydning for DIF’s tilskud til DFF’s arbejde. Sidste år fik DFF indberettet næsten alle sine aktive 
klubber, hvilket vi kan være stolte af. Hvis I ikke har fået indberettet, så vil DFF's Sekretariat følge 
op på sagen med jer i den kommende tid. 
 
Hvis der her på det yderste af falderebet er spørgsmål, så sidder DFF’s Sekretær Jørgen Jakobsen 
klar til at hjælpe jer på 4326 2097. 

Vejledning til medlemsregistrering (PDF). 

DIF's planer for fremtidens medlemsregistrering 

Siden efteråret 2011 har de 3 store landsdækkende idrætsforbund (DGI, DIF og DFIF) ligget i 

forhandling om at digitalisere og ensrette den måde, som idrætsforeninger registrerer medlemstal 

på. Tidligere har uenighed om alderskategoriseringen af medlemmerne, hvornår man skal tælle 

medlemmerne, og hvad der skal til for at være medlem, lagt hindringer i vejen for en fælles 

registrering. Men fremtiden kan byde på fælles retningslinjer for klubberne og foreningerne i DIF, 

DGI og DFIF og fælles medlemsindberetning. 

DIF og de øvrige landsorganisationer ved godt fra alle mulige undersøgelser, at 

medlemsindberetninger er en af de ting, som mange klubber synes er bureaukratisk, fordi de skal 

http://www.dr.dk/DR1/Troldspejlet/Krystalkuglen/Kommende_Film/20110907134450.htm
http://www.dif.dk/da/NYHEDER/nyheder/2010/12/~/media/Baseline_site/Filer/PDF-filer/Nyheder/Medlemsindberetning_2011.ashx
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gøre det på forskellige tidspunkter af året, på forskellig måder i forhold til forbund og kommune 

eller til flere forbund. Det vil man kunne lette gennem at samordne systemerne - og her skal der 

også forhandles med kommunerne, som også har forskellige indberetningsmodeller, gennem 

Kommunernes Landsforening. 

Ambitionen er, at processen skal forenkles. Arbejdet med en fælles portal begynder i 2012, så 

måske kommer klubberne en dag til kun at skulle indberette deres aktiviteter ét sted. 

 

Foruden opgør med bureaukratiet vil en ensrettet registrering, som kommunerne også benytter 

sig af, føre til, at klubber og foreninger i fremtiden vanskeligere kan fifle med medlemstallene. Det 

er dog et opgør med bureaukratiet, der er DIF's væsentligste grund til at gennemføre planerne. 

Det skal være lettere at være foreningsleder. Så måske har alle fægteklubbernes kasserere noget 

at se frem til de kommende år. 

Ny udviklingskonsulentaftale med DIF (2012-2013), ny DFF Handlingsplan 

(2012-2013) og "ny" udviklingskonsulent  

I november-december 2011 har DFF's Bestyrelse forhandlet med DIF om en ny 2-årig aftale om 
økonomisk tilskud til forbundets udviklingskonsulentansættelser, der som hidtil giver DFF 
170.000kr. i løntilskud pr. år. Aftalen for de kommende 2 år bygger på løsning af de opgaver, som 
er afspejlet i DFF's nye "Handlingsplan for 2012-2013 - Fægtning for alle", som DFF's udvalg har 
arbejdet på over efteråret. Handlingsplanen vil blive offentliggjort på DFF's hjemmeside, når de 
sidste tilpasninger efter forbundets budgetlægning er klar. 
 
For nogle år siden ændrede DIF sin konsulentstøtteordning fra en breddekonsulentordning til en 
udviklingskonsulentordning. I forbindelse med indgåelse af den nye aftale mellem DFF og DIF, har 
det været en forudsætning fra DIF's side, at forbundets fokus blev skærpet yderligere på rollen 
som udviklingskonsulent samt løsning af udviklingsrelaterede konsulentopgaver, og at 
handlingsplaner og målsætninger i DFF afspejlede DIF's politiske program "Idræt for alle". Det har 
betydet, at konsulentarbejdet i endnu højere grad skulle rettes mod udvikling af klubber, nye 
aktiviteter og målgrupper, inspiration og rådgivning til klub - og forbundsudvikling, samt 
organisationsudvikling frem for f.eks. løsning af driftsopgaver (herunder faste og regelmæssige 
aktiviteter såsom stævner, lejre, uddannelse m.m.). 
 
I forbindelse hermed har forbundets bestyrelse i samråd med DIF besluttet at omdanne den 
hidtidige ordning med 2 halvtidsansatte konsulenter (de tidligere breddekonsulenter) til en samlet 
fuldtidsstilling, hvor 1 udviklingskonsulent skal betjene alle forbundets klubber og løse forbundets 
udviklingsopgaver. 
 
Jeg blev ved udgangen af december tilbudt stillingen, som jeg er tiltrådt pr. 1. januar. Jeg kender jo 
allerede en del til arbejdet og mange jer fra mit hidtidige job, som halvtidskonsulent i DFF siden 
2007, og jeg glæder mig til at videreføre udviklingsarbejdet sammen med forbundets frivillige og 
klubberne.  
Desværre indebærer ændringerne i DFF's udviklingskonsulentordning også, at forbundet ikke har 
kunnet fortsætte samarbejdet med min konsulentkollega, Krzysztof, som hidtil har betjent 
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Vestdanmark. Krzysztofs ansættelse i DFF fortsætter dog frem til juni 2012. I den periode er det 
planen, at han fortsat bistår klubberne i Vestdanmark. Mine opgaver vil være snævert forbundet 
med den aftale, der er indgået med DIF, og dermed på en række punkter anderledes end de 2 
tidligere udviklingskonsulentstillinger. 
Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med klubberne i hele landet med henblik på løsning af 
de vækst - og udviklingsopgaver, som DFF og DIF har valgt at lægge fokus på, og håber på, at vi 
sammen kan skabe fremgange. 

Dommeruddannelse 2012 

2012 vil som tidligere år byde på en række tilbud fra DFF omkring uddannelse af dommere, som er 
en vigtig forudsætning for klubbernes stævnedeltagelse. 
I 2012 er koordinationen af Dommeruddannelsen overgået til fra Udviklingskonsulenten til DFF's 
Projektleder for Forberedelsesprojektet for Talentudvikling, da dommeruddannelsen frem til 2013 
er en projektopgave. Projektleder, Marlene Spanger, har sammen med  DFF's 
Dommeruddannelsesansvarlig, Mads Hejrskov, som varetager undervisningsopgaverne, i januar 
lagt en plan for resten af året. 
I starten af februar vil invitationer til DFF's kurser blive udsendt.  

Træneruddannelse 2012 og Trænerbonus 2012 

Tidligere på måneden fik alle klubberne tilsendt en flyer med oversigt over alle DFF kurserne i 
2012 samt invitationer til kurserne. Vi har allerede fået nogle tilmeldinger, og modtager gerne 
flere. 
 
I mellemtiden har vi også fået information fra DIF om, hvornår DIF holder de trænerkurser, som er 
obligatoriske, hvis man vil gennemføre hele DFF's Træneruddannelse på Niv. 1 og 2 og have 
diplom (uddannelsesbevis). Datoerne for DIF's Træner 1 og Træner 2 kurser er lagt på 
hjemmesiden under "Trænere". Når DFF har modtaget invitationer fra DIF for kurserne, sender vi 
også dem til klubberne - men datoerne ligger klar, så I kan planlægge. 
 
Alle kurser (også DIF's)  ligger på hjemmesiden på http://www.faegtning.dk/taxonomy/term/23 

I januar deltog Stine Schaal fra JAF 
på en uges trænerkursus for 
kvindelige trænere arrangeret af det 
europæiske fægteforbund, mens 
Malte Trier Mørch, fra Trekanten 
(Kbh) er begyndt på DIF's Niv. 3-
kursusrække for Diplomtrænere 
med støtte fra klubben og DFF. Ved 
gennemførelse af DIF's Niveau 3-
kursus  vil Malte have gennemført 
hele DFF's Niv. 3 Træneruddannelse 
"Eliteklubtræner - Diplomtræner".  

http://www.faegtning.dk/taxonomy/term/23
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Vi ønsker Malte held og lykke med forløbet, som vil strække sig over det næste års tid. 
 
Igen i 2012 vil der være en lille bonus fra Breddeudvalget til klubber, der sender fægtere af sted 
på DFF’s Niveau 1 og Niveau 2-kurser. Hvis fægtere fuldfører DFF’s Niv. 1 og 2-kurser modtager 
klubberne i efteråret 2012 kr. 1000,- pr. bestået kursist til indkøb af fægtemesterudstyr til 
trænerne e.lign.  
Bonus udbetales alene til klubber, der ikke er pilotklubber i DFF’s Forberedelsesprojekt, da 
projektklubberne allerede modtager bonus for træneruddannelse gennem projektet.  

Vi håber, at Breddeudvalgets tiltag kan anspore og støtte klubberne til at sende flere fægtere på 
trænerkursus, så trænerbemandingen ude i klubberne bliver endnu bedre. Læs mere her: 
http://www.faegtning.dk/node/256. 

Internettets mange muligheder for klubledelsen 

Vi er selvfølgelig alle klar over internettets betydning for klubberne og adfærden i samfundet generelt, men 
jeg vil gerne benytte lejligheden til at dele nogle erfaringer fra forskellige fægteklubber om mulighederne 
for klubledelse ved brug af internettet: 

Internetbaseret foreningsadministration  

Der findes efterhånden en del internetbaserede systemer til foreningsadministration, der kan lette 
hverdagen for klubbens ledere og give nye muligheder for ledelsen. Et af dem er 
"Klubmodul", som fægteklubben JAF i Århus er ved at prøve af. Klubmodul 
bruges af godt 640 klubber landet over. Udover at Klubmodul kan lave 
medlemslister og økonomistyring, er det særlige med Klubmodel formentlig, at 
det giver klubben og dens medlemmer ret fleksible muligheder for at tilmelde sig 
på hold, som klubben opretter, nem betalingsadgang med Dankort, nem adgang 
til udskrift af holdlister, som trænerne kan bruge, samt at systemet leveres med mulighed for at 
lægge mange af tingene ud på en almindelig klubhjemmeside, så medlemmerne nemt kan tilmelde 
sig hold, stævner og købe ting af klubben. 
Ligesom flere andre administrationssystemer på nettet kan der oprettes flere brugere, som kan 
arbejde på hjemmesiden, så flere af klubbens frivillige kan løse opgaver for klubben - samtidigt.  
 
Se på JAF's hjemmeside og/eller læs mere hos Klubmodul, om hvordan systemet fungerer: 
http://www.jaf.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1 
http://www.klubmodul.dk/index-7.html 
I kan også kontakte JAF's formand, Jonas Olsson, og høre mere om klubbens erfaringer. 
Prisen for Klubmodul er omkring kr. 300 pr. måned. 

 
Der findes også andre administrationssystemer til foreninger på markedet - bl.a. Foreningspakken 
(se www.foreningspakken.dk). Prøv at sammenligne muligheder og priser med klubbens behov, og 
find ud af, hvilket system, der i forhold til jeres behov, pris ect. giver de bedste muligheder for 
økonomistyring, holdledelse og kommunikation med medlemmerne. Et fingerpeg om, hvornår det 
kan betale sig at benytte de nævnte systemer, er nok, at I bør være over 50 aktive medlemmer før 
behov og pris spiller godt sammen - og så har I fremad nemmere administrative muligheder for at 
blive og håndtere flere medlemmer. 

http://www.faegtning.dk/node/256.
http://www.jaf.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1
http://www.klubmodul.dk/index-7.html
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Nemmere mødeplanlægning og mødeafholdelse 

Flere fægteklubber har også fundet ud af, at der findes gratis og 
nemme værktøjer til mødeplanlægning på nettet.  
F.eks. kan "Doodle" gøre det nemmere at finde en fællesmødedato 
for en gruppe af ledere, trænere eller fægtere, idet du via deres emails 
med Doodle hurtigt og nemt kan sende dem et skema med forslag til datoer, som de kan krydse af 
og returnere til dig. 
Før, under og efter mødet kan man nemt arbejde med fælles dokumenter ved f.eks. at benytte 
"Dropbox", hvor flere personer kan dele store mængder af fælles filer - så behøver man ikke at 
sende dem til hinanden længere i alle mulige versioner. Se mere på links nedenfor. 
Der er også andre nemme og gratis muligheder for fælles mødeplanlægning og fildeling på nettet. 
 
Links: http://doodle.com/ og http://www.dropbox.com/ 

Facebook-aftenkurser for frivillige - ledere og trænere 

Flere og flere fægteklubber benytter Facebook til den daglige kommunikation 
med medlemmerne. Her kan alle klubbens frivillige og fægterne jo ret nemt komme i kontakt, og 
klubben kan let kommunikere forskellige informationer til brugerne. En del klubber kombinerer 
Facebook med deres hjemmeside i forskellig grad. Facebook er det sociale internetbaserede 
medie, som benyttes af flest danskere, og derfor er DFF gået sammen med 6 andre forbund at 
arrangere en kursusaften, hvor frivillige trænere, ledere, forældre m.m. kan lære lidt mere om, 
hvordan I kan benytte Facebook. 
DIF's Kommunikationskonsulent, Torben Lollike, som udover sit arbejde i DIF også har erfaring fra 
en større badmintonklub, kommer og holder et oplæg om klubbers brug af Facebook med indlagte 
praktiske øvelser. 
På kursusaftenen vil I sikkert kunne lære om, hvilke muligheder Facebook giver klubber, hvordan 
man bruger Facebook, hvad man må/bør og ikke må/bør som klub? Kurset koster 100kr. inkl. et let 
forplejning og holdes i: 
 
Ålborg d. 19.04. kl. 18.30-21.30 
Odense d. 24.04. kl. 18.30-21.30 
København d. 26.04. kl. 18.30-21.30 
 
Invitation følger. 

Nemmere salg af klubtøj?   

Gennem Klubmodul (ovf.) kan I som omtalt ovenfor sælge ting på jeres hjemmeside 
med brug af Dankort. Hvis I helt vil slippe for besværet med indkøb, binding af kapital 
i lagervarer, og administration af salg, så har f.eks. Rudersdal Fægteklub fundet en 
sportsudstyrsleverandør, som tager sig af det hele - fremadrettet er klubbens eneste 
arbejde at informere medlemmerne om, hvor deres træningsdragt med logo og 
mulighed for navnetryk kan købes. Klubben har ingen investering - men så heller ikke 
en fortjeneste og mindre indflydelse på dragtens udformning - men et tilbud til 
medlemmerne om en træningsdragt uden det store "bøvl". I er velkomne til at 
kontakte Rudersdal Fægteklub, hvis I vil høre mere om sagen. Se link til Rudersdals 
træningsdragtslag: 

http://doodle.com/
http://www.dropbox.com/
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http://sporto.dk/team-sport-191/klub-kollektion-146/rudersdal-faegteklub-198/hummel-bee-authentic-
klubdragt-rfk-herre-19111.html 

Forældrehåndbogen og andre hæfter blev klar i 2011:  

Så lykkedes det endelig at få fulgt projektet om en håndbog 
for forældre til børn som fægter helt til dørs. Bogen er nu 
trykt (2000 eks.) og I kan få den gratis til jeres medlemmer 
via Sekretariatet. Bogen kan guide forældre og barn gennem 
fægteverdenen på begynderstadiet. Bogen på ca. 40 sider 
har titlen: "Hurra, mit barn går fægtning". Projektet tog sit 
udgangspunkt i at klubberne JAF og Trekanten for flere år 
siden, da jeg startede som konsulent, ønskede sig en 
informationsfolder til forældre om fægteudstyr og stævner - 
det endte med at blive en hel bog, der fortæller detaljeret 

om fægtesporten med henblik på forældrenes inddragelse i deres 
børns sport. 
 
2011 bragte også andre hæfter på banen: 
 
Gennem vores Forberedelsesprojekt for talentudvikling fik vi færdiggjort: 

"Talenter i Fægtning - For fægtere og deres forældre". Hæftet giver almen information til forældre, hvis 
børn indgår i talentarbejde. Hæftet er trykt i 500 eks. og kan rekvireres via DFF Sekretariat. 

Fægtemærkehåndbog for trænere og ledere. Hæftet, der vejleder klubben om, hvordan der kan arbejdes 
med forbundets fægtemærker til børn, kan downloades her: http://www.faegtning.dk/content/dff-
f%C3%A6gtem%C3%A6rker 

Desuden fik vi produceret følgende hæfter til download på hjemmesiden:  

"Fægtning for piger og kvinder" Inspirationshæfte om rekruttering og fastholdelse af pige - og 
damefægtere. DFF's Bredde - og B&U-udvalg 2011. 

Skolebesøg og skoleaktiviteter - idékatalog til klubber om, hvordan I kan arbejde med skoler. Download: 
http://www.faegtning.dk/node/264 

Gennem udgivelserne håber DFF, at viden og erfaringer om fægtesporten kan blive delt, brugt og 
husket af flere. 

Trænerhåndbog med aldersrelateret træningskoncept. 

I det kommende års tid er det DFF's plan, at jeg sammen med landets fægtetrænere og 
projektlederen i DFF's Forberedelsesprojekt skal udarbejde en Trænerhåndbog og udvikle et 
aldersrelateret træningskoncept for børne - og ungdomsfægtetræning i klubberne. Målet er at få 
samlet viden og erfaring fra DFF's trænerkurser, fra klubbernes børne - og ungdomstrænere og 
eksisterende undervisningsmateriale til en egentlig håndbog for fægtetrænere i bogform, som kan 
bruges som undervisningsmateriale på DFF's trænerkurser og til trænerbrug i klubberne. 

Foto fra: Hurra, mit barn går til fægtning. 

 Fotograf: Karsten Weirup 

http://sporto.dk/team-sport-191/klub-kollektion-146/rudersdal-faegteklub-198/hummel-bee-authentic-klubdragt-rfk-herre-19111.html
http://sporto.dk/team-sport-191/klub-kollektion-146/rudersdal-faegteklub-198/hummel-bee-authentic-klubdragt-rfk-herre-19111.html
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/B%26U/Pjece%20Talenter%20i%20f%C3%A6gtning.21.november2011.pdf
http://www.faegtning.dk/content/dff-f%C3%A6gtem%C3%A6rker
http://www.faegtning.dk/content/dff-f%C3%A6gtem%C3%A6rker
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/Bredde/Inspirationsh%C3%A6fte%20om%20rekruttering%20og%20fastholdelse%20af%20pige.pdf
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/Bredde/Inspirationsh%C3%A6fte%20om%20rekruttering%20og%20fastholdelse%20af%20pige.pdf
http://www.faegtning.dk/node/264
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Trænerhåndbogen vil arbejde ud fra et aldersrelateret træningskoncept, hvor træningen i 
fægtning er delt op i, hvad børn og unge kan træne på forskellige tidspunkter i deres udvikling. Det 
giver god mening, og det er i øvrigt også et krav fra Teamdanmarks side, at DFF har udviklet et 
sådant koncept til brug i klubberne, såfremt forbundet en dag atter skal søge tilskud til 
elitearbejde. 
 
Jeg håber på, at vi sammen får lavet et godt produkt, som har manglet på dansk i generationer og 
som kan styrke vores muligheder for udvikling af trænere og fægtere - selv om det aldrig kan 
afløse den praktiske læring og erfaringsopbygning gennem arbejdet med fægterne i klubben ved 
lektioner ect. 

Cupperne 

De regionale cupper er ved at komme i 
gang igen i 2012. Holbæk Cuppen har fejret 
endnu en deltagerrekord i januar, mens 
Mahaut Cuppen desværre er lukket, da 
Fægteklubben Mahaut efter utrolig mange 
års indsats ikke længere kan stå for den 
tradiotionelle cup. Der arbejdes p.t. på at 
finde et nyt regionalt cup-tilbud til 
Østdanmarks unge og voksne 
kårdefægtere. I forhold til de Vestdanske 
Cupper er jeg af DFF's ledelse blevet 
informeret, at Krzysztof varetager 
koordinationen og planlægning af 
Skrydstrup Cup og Århus Cup frem til 
sommeren. Vi kan under klubbesøg i den 
kommende tid sammen finde ud af, 
hvordan cupperne kan forløbe i 2. halvår til 
gavn for de mange deltagere i Vest.   

Sekretariatet holder flyttedag 

Den 6. marts flytter DFF's Sekretariat ind i et fælleskontor med nogle andre af DIF's specialforbund i 

Idrættens Hus i Brøndby. Det har ikke den store praktiske betydning for jer - andet end at fastnettelefonen 

sikkert vil være ude af drift nogle dage og at I skal lede efter forbundets kontor et andet sted i Idrættens 

Hus end vanligt, når I fremover kigger forbi Sekretariatet. Nærmere information kommer på hjemmesiden. 

God vinterfægtetræning til jer alle 

Med venlig hilsen 

DFF Udviklingskonsulent 

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

Fra maj 2012 kan I købe Playmobilfægtere - sikkert i anledning af OL i 

London. Måske en gaveidé til fægtebørn? Gad vide, hvordan 

Playmobilfægterne træner benarbejde? 


