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DFF har fået ny plakat! 

Plakaten kan af klubber bestilles gratis på DFF's 
Sekretariat - dff@faegtning.dk. 
 
Plakaten fås i A2 - og A3-format. 
 
Samme motiv og tekst kan også bestilles 
som postkort. 

 
Vi håber, klubberne kan benytte materialet i 
forbindelse med markedsføring og hvervning af 
nye fægtere. 
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Ferenc Toth stopper som DFF-

underviser 01.09. - DFF's 

Træneruddannelse resten af 

2013 

DFF's underviser, 

Fægtemester Ferenc 

Toth, stopper 

desværre som 

underviser og 

landstræner i DFF pr. 

01.09. i år og rejser til 

udlandet. Vi har i DFF 

været meget glade og 

særdeles tilfredse 

med at have Ferenc til at hjælpe os med at 

undervise og udvikle vores uddannelse på Niv. 1-

3. Mens Ferenc siden 2009 har undervist, har vi 

haft flere kursustilbud end tidligere, flere 

deltagere og ikke mindst mange glade og tilfredse 

deltagere. 

Da vores afsked med Ferenc kommer lidt uventet, 

er DFF desværre nødt til at ændre lidt på 

uddannelsesplanen for resten af året. En 

revideret flyer over vores tilbud medsendes dette 

nyhedsbrev, og relevante rettelser er foretaget 

på vores hjemmeside. 

Her følger et par væsentlige forhold: 

 Træner 1-kursus på Sjælland er aflyst, 

MEN der holdes til gengæld Træner-1 i 

Aarhus (21.-22.09. og 16.-17.11.) med 

Fægtemester Krzysztof Borowski. 

 

 Træner 2-kursus (28.-29.09. og 23.-

24.11.) afholdes som planlagt med Ferenc 

Toth, som flyver ind fra udlandet for at 

holde kurset - så bare meld jer til! 

Hvem der kommer til at være underviser (og 

landstræner) i 2014 arbejder DFF's Bestyrelse på 

at finde et svar på. 

Som uddannelseskoordinator i DFF vil jeg gerne 

sige 1000-tak til Ferenc for mere end 4 års godt 

samarbejde.  

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
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B&U Stævnereglementsændring 

B&U-udvalget har ud fra ønsket om at øge 
stævnedeltagelsen til danske ranglistestævner 
fastsat nye bestemmelser vedrørende 
stævneafviklingsformen. Berørte 
stævneafholdende klubber er på forhånd blevet 
orienteret.  
Regelændringen indebærer bl.a. et ufravigeligt 
krav om 2 indledende pujlerunder ved stævner 
med under 100 starter over en stævneweekend i 
alle kategorier (inkl. f.eks. junior, senior, veteran) 
i forudgående sæson. 
 
Det ændrede reglement er udsendt sammen med 
dette nyhedsbrev og er lagt på hjemmesiden. 

Fokus på træneruddannelse i 

Fægteklubben Mahaut 

Fægteklubben Mahaut har haft fokus på DFF's 

Træneruddannelse i det seneste års tid. Sidste år 

blev alle klubbens 5 trænere uddannet på DFF 

Træneruddannelse Niv. 1!  

I år kunne 2 trænere, Michael Gyes og Sigurd 

Røkkum så tilmed modtage DFF's diplom for 

bestået uddannelse på DFF Træneruddannelse 

Niveau 2 "Klubtræner" (billedet tv.). Michael 

Gyes er fortsat på DIF's Diplomtræneruddannelse 

(Niv. 3). 

Niveau 2-uddannelsen har bestået af 
28 lektioner DFF-kursus 
60 lektioner DIF-kursus 
60 lektioner klubpraktik 
 
Tillykke til klubben og dens 5 arbejdsomme 

trænere. 

 

DIF-trænerkurser 1 

og 2. Katalog og 

tilmelding til DIF-

kurser 2013-14 

Hvert år kaster mange frivillige 

sig ud i rollen som træner. En 

del af dem vælger samtidig at 

blive klædt bedst muligt på til 

trænerrollen ved at tage en 

træneruddannelse. Du har nu muligheden for at 

tage den idrætsteoretiske del af 

træneruddannelsen, dvs. DIF Træner 1 og DIF 

Træner 2 i både Århus og Brøndby. Den 

idrætsspecifikke del (fægtedelen) står DFF for på 

vores egne kurser. Gennemførelsen af både DIF-

delen og DFF-delen er en forudsætning for at 

have gennemført DFF's Træneruddannelse Niv. 1 

og 2. 

Den gode fægtetræner skal ikke bare mestre 

taktik og teknik i fægtning, men også vide noget 

om konditions- og styrketræning, skader, 

Michael og Sigurd får DFF Niv. 2-diplomer 
overrakt under DFF-klubbesøg 
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kommunikation og meget mere, som kan læres 

på DIF's-kurser. Med andre ord supplerer DIF 

Træner 1 og 2 DFF's kurser og fægtetræneren 

bliver klædt godt på til rollen som træner både på 

og udenfor pisten. Du kan læse mere om 

uddannelserne i folderen. DIF udbyder begge 

uddannelser tre gange i løbet af det næste års 

tid. I finder tid og sted i folderen, hvor I også kan 

læse mere om pris og tilmelding. 

DFF have jeres tilmelding senest 18.08. 
 
Hent DIF's katalog  

 

Talentkort til 

børnerekrutteringsevent 

Giv alle børn eller særligt udvalgte børn et 
"talentkort" i forbindelse med skole/SFO-besøg, 
åbent-hus, ferieaktivitet eller andre 
rekrutteringsaktiviteter. Kortet gives i stedet for 
eller sammen med klubfolder. Så føler man sig 
helt speciel....og er topmotiveret til at komme til 
træning i klubben. Talentkortet er lige til at fylde 
ud for klubben. Print ud på god, tyk papirkvalitet, 
så bliver det ekstra sejt. 

Findes på: 

http://www.faegtning.dk/content/rekruttering-

og-fastholdelse-af-medlemmer - sammen med 

mange andre idéer og værktøjer.  

 

En rar mand kom forbi en 

fægteklub med 19.000kr. 

Den 3. juni kom en rar mand fra TuborgFondet 
kom forbi Fægteklubben Mahaut med en check til 
nyt begynderudstyr på kr.  19.000. Det blev fejret 
med en lille reception med champagne til 
klubtræningen.  
Tuborgfondet har igennem årene støttet mange 
sportsklubber, herunder også fægtning. 1000-tak. 
 
Skulle jeres klub få lyst til at søge TuborgFondet 
findes link til fondet og andre pengeskabende 
idéer her: http://www.faegtning.dk/node/33  

 

Karen Lachmanns Fond - 

uddeling af legat 2013 og 2014. 

Karen Lachmanns Fond uddeler årligt et mindre 

beløb til unge, især kvindelige fægtere under 20 

år, til at fremme deres konkurrencefægtning.  

Ansøgning kan for 2013 løbende sendes til 

fondsbestyrer Per R. Rasmussen.  

http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/Bredde/Traeneruddannelse%202013_2014.pdf.pdf
http://www.faegtning.dk/node/208
http://www.faegtning.dk/content/rekruttering-og-fastholdelse-af-medlemmer
http://www.faegtning.dk/content/rekruttering-og-fastholdelse-af-medlemmer
http://www.faegtning.dk/node/33
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I 2014 uddeles legatet i maj i forbindelse med 
stævnet "Trekanten International". Fristen for at 
komme i betragtning for 2014 er 01.03. 2014.  
Send ansøgning her.  

DFF prisuddelinger til de 

frivillige i 2013 

DFF's Bestyrelsen har i 2013 ønsket et øget fokus 
på det frivillige arbejde i forbund og klubber. 
Derfor er 2 priser blevet uddelt ved årets 
Repræsentantskabsmøde i april:  "Årets Klub" og 
"Årets forbundsfrivillige". Priserne skal motivere 
den frivillige indsats og det gode, forbilledlige 
klubarbejde. 

 
Prisen "Årets klub 2012" gik til 
Fægteklubben Trekanten Vordingborg. 
 
Klubben har i sin unge levetid lavet et kæmpe 
klubarbejde uden hverken særlige faciliteter eller 
en stort økonomisk råderum. Der er 
forældrearbejde, klubkultur, lederarbejde, 
skolesamarbejde, en indsats også i det frivillige 
forbundsarbejde og et hav af idéer og aktiviteter 
til klub - og forbundsarbejde, der kan inspirere os 
andre. Derfor gik prisen til klubben. Tillykke! 
 
DFF's formand overrakte en DFF-vandrepokal og 
en gave til klubben under 
Repræsentantskabsmødet. Gaven var 1 
træningsdag med 1 af DFF's landstrænere i 
Vordingborg. Den gave har en driftige klub 
allerede "pakket ud" - se billede. 

 

 

Prisen "Årets forbundsfrivillige 2012" gik til: 
Kasper Reindahl 
 

Kasper fik prisen, fordi han har været en god 
hjælp i forbindelse med implementeringen af 
Ophardt-stævnesystemet. 
 
Med prisen fulgte en DFF-vandrepokal og en 
komplet FIE-kårde. Tillykke. 

Fægtekunstens Venner søger 

nye venner. Bliv medlem. 

Selskabet Fægtekunstens Venner er en gammel 

støtteforening for fægtesporten, stiftet helt 

tilbage i 1918, som mange fægtere og andre 

venner af sporten er eller har været medlemmer 

af. Foreningen har i sin lange levetid  gennem sin 

fond, Selskabet Fægtekunstens Venners Fond, 

uddelt små støtte beløb til fægtere og klubber, 

samt udsat pokaler og præmier til fægtestævner.  

I forbindelse med støtteansøgninger skader det 

bestemt ikke fondets gavmildhed, at man som 

ansøger selv er medlem af Fægtekunstens 

Venner. Da fondets støttedelinger i øvrigt  

finansieres i hovedsagen af kontingenter fra 

medlemmerne, så kan fondet uddele flere penge, 

jo flere medlemmer der er.  

Derfor må I meget gerne melde fægtere og andre 

ind i støtteforeningen. Det koster kun 100kr. pr. - 

men man må gerne støtte med mere...ad libitum. 

Læs mere og bliv medlems via foreningens 

hjemmeside: 

http://www.faegtekunstensvenner.net/fkv/index.

htm 

 

 

 

mailto:reindahl-rasmussen@mail.dk
http://www.faegtekunstensvenner.net/fkv/index.htm
http://www.faegtekunstensvenner.net/fkv/index.htm
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Flash Mob med fægtning som 

rekrutteringsevent i Holbæk 

Fægteklubben Flêche (Holbæk) lavede en flash 

mob på Holbæk Havn ved Træskibsfestival 2013 

d. 18.05. 

Sammen med fægtere fra Kalundborg, Slagelse og 

Vordingborg dukkede de pludseligt op med ca. 20 

mand og fægtede løs i 2 minutter til stor undren 

og begejstring for de mange gæster. 

Hvad er en  Fægte-flash-mob? 
En ordentlig bunke fægtere fægter løs med 
hinanden i kort tid midt på gaden til publikums 
forbavsede overraskelse og underholdning.  
 
Hvorfor en fægte-flash-mob som 
rekrutteringsevent? 
Fordi det er en sjov og anderledes oplevelse for 
både dem, som skal rekrutteres, men måske også 
lidt sjovere end andre rekrutteringsevents for 
dem, der skal lave dem. Især hvis det kombineres 
med lidt mad, hygge og andet for fægterne, bliver 
det på sin vis også en fastholdelsesevent, så 
medlemmer bliver i  sporten.....  
ALLE kan deltage uanset facon, alder og kondition 
– det er antallet, der tæller. 
 
Inspiration: 
Vi har lavet et lille inspirationspapir med en 
"drejebog" for fægte-flash-mob, som findes på 
DFF's hjemmeside. 
 
Se endvidere You-tube-video fra Fægteklubben 
Trekanten Vordingborg, som hjalp Fægteklubben 
Flêche med deres fægte-flash-mob. 

Fægteklubben 

Flêche fylder 25 

år - det fejres d. 

02.11. til Holbæk 

Cup 

Selv om der er en del ungdomsfægtere i 

Fægteklubben Flêche i Holbæk, så er klubben ikke 

længere en teenager: Klubben blev stiftet i 1988, 

og fylder derfor 25 år i år. Det vil blive fejret af 

klubben til Holbæk Cuppens 6. og sidste afdeling 

d. 2. november, som jo traditionelt er den 

afdeling med de mange og store præmier til B&U-

fægterne. Måske skulle man i år tage en 

jubilæumsgave med til klubben til stævnet? 

 

En form for anbefaling. Eksempel fra Fægteklubben Niels 
Juels hjemmeside.  

En anbefaling er den bedste 

markedsføring, man kan få! 
Medlemsrekruttering gennem 
klubmedlemmernes personlige anbefalinger 
og via sociale medier. 

Undersøgelser viser , at 81 % af alle købere / 
kunder, spørger deres venner eller familie til råds 
eller har fået viden fra disse, før de køber noget. 
En personlig anbefaling er således langt mere 
udslagsgivende for et køb end en almindelig 
reklame. Brug derfor anbefalinger af klubben som 
et værktøj til at rekruttere nye medlemmer.  

http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/Bredde/KORT%20om%20F%C3%A6gte%20flash%20mob.pdf
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/Bredde/KORT%20om%20F%C3%A6gte%20flash%20mob.pdf
http://www.trekanten-vordingborg.dk/21712893
http://www.trekanten-vordingborg.dk/21712893
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I kan sætte klubbens medlemmer til at være  
ambassadører for klubben, som laver 
anbefalinger af sporten og klubben via sociale 
medier på nettet - eller andre steder. Denne form 
for markedsføring af fægteklubben er også 
interessant, fordi der er masser af trafik på de 
sociale medier; og den er i øvrigt helt lovlig. På 
sin vis er der blot tale om en  form for anbefaling 
gennem mund-til-mund-metoden, som altid har 
været god i markedsføringsøjemed.  
 
En generel opfordring til medlemmerne er 
næppe nok 
Anvend systematisk metoder for at få klubbens 
medlemmer som ambassadører for klubben:  
Hav f.eks. faste rutiner for at spørge,  udvælg 
jeres ambassadører med omhu og spørg dem 
ansigt til ansigt, frem for generelt at opfordre 
medlemmerne til at anbefale klubben. At bruge 
medlemmerne som ambassadører er i øvrigt også 
en god markedsføringsstrategi, fordi 
medlemmerne ofte gerne vil hjælpe klubben med 
noget konkret. Hvis I henvender jer direkte til 
udvalgte medlemmer, får I måske præcis den 
samme effektive effekt som en personlig 
anbefaling kan have, nemlig at disse medlemmer 
føler sig særligt udvalgte. 
 
Gå systematisk til værks, peg ambassadøremner 
ud, beskriv jobbet og giv medlemmerne nogle 
konkrete værktøjer, som de praktisk kan bruge til 
at sælge medlemskaberne. 
Få  et lille inspirationspapir med nogle konkrete 
idéer og læs mere om "social commerce" her.  

 

Hillerøds Væbnere og Café 

Væbneren - forældrearbejde 

og klubmiljø behøver ikke 

egen fægtesal......mindre kan 

gøre det 

Hvad er Væbnerne i Hillerød Fægteklub for 
noget? Ordet dækker over en forældregruppe. 
Hillerød fægteklub har en række forældre, der 
udgør de frivillige hjælpere i klubben. Forældrene 
er organiseret i en støttegruppe til klubben, der 
hedder Væbnerne. Udover kørsel til stævner og 
andre praktiske frivilligjobs, så driver de også 
"Café Væbneren", hvilket er et synonym for 
klublokalet, der igen er samme sted som 
træningssalen (en gymnastiksal på en folkeskole).  

I Café Væbneren er der altid mulighed for en kop 
kaffe, mens forældrene venter på, at deres aktive 
barn sætter et touché ind. Mens man nyder 
kaffen og hygger, bliver man samtidigt af de 
eksisterende væbnere inviteret til at hjælpe i 
klubben.... :-) 

Caféen var en picnickurv 
I starten af Væbnernes levetid var 
forældrearbejdet centreret om en picnickurv med 

Arnold S. som 
fægteklubbens nye 
ambassadør?  

Han er dog næppe et 
klubmedlem. Men en 
kendis, som gerne vil 
identificeres med en 
spændende sport, et 
godt klubmiljø og 
sunde idrætsvaner 
kan vel også godt lige 
få lov til at være jeres 
klubs ambassadør? 

Klub: Royal Arts 
Sports Fencing 
Academy, USA 

 

http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/Bredde/Medlemshvervning%20via%20klubbens%20medlemmer.pdf
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/Bredde/Medlemshvervning%20via%20klubbens%20medlemmer.pdf
http://royalarts.org/arnold-classic/
http://royalarts.org/arnold-classic/
http://royalarts.org/arnold-classic/
http://royalarts.org/arnold-classic/
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kaffe og the som et af de simple rekvisitter for at 
skabe de sociale rammer for forældrearbejdet.  
 
Med tiden har forældrene og bestyrelsen i 

klubben fået en af skolen ubrugt balkon i 

gymnastiksalen bygget lidt om (et spændende 

frivilligprojekt i sig selv). Balkonen indeholder nu 

et lille våbenværksted og en hyggekrog, hvor 

klubbens forældre - og fægterne kan socialisere 

før, under og efter træning. Stedet er blevet 

døbt: Café Væbneren.  

Klubbens unge har til indvielsesdagen af Café 

Væbneren udsmykket vægge med deres 

personlige, håndmalede våbenskjolde. 

Andre fægteklubber har depotrum, som samtidigt 

med denne funktion med lidt knofedt og nye 

vaner, kan gøres til sociale  rum for 

medlemmerne. Klubberne kan søge DFF's 

Udviklingspulje (KVIKkassen) om op til 1500kr. 

som en lille håndsrækning til oppiftning af lokaler 

- eller andre ting, der styrker det sociale i 

klubben. 

 

Hillerøds eksempel viser også, det frivillige og 

sociale ofte starter med at klubbens ledelse tager 

initiativer, går foran, ikke tænker i 

begrænsninger, men i realistiske muligheder, som 

afprøves. Samt ikke mindst at det frivillige og 

sociale ofte starter i det små og med det 

lavpraktiske - før det kan gro og blive større...  

 

Tillykke til Hillerød Fægteklub med Café 

Væbneren. 

 

Hellere skulderklap end løn  

Befolkningen har talt. Og de savner mere 

anerkendelse af de frivillige i idrætten viser en ny 

undersøgelse, som DIF har foretaget blandt 

danskerne.  

Der findes 344.732 frivillige i DIF-idrætten. De er 

trænere, tøjvaskere, kasserere osv. Langt 

hovedparten arbejder gratis for at få 

foreningshjulene til at dreje rundt. De frivillige får 

imidlertid for lidt anerkendelse for deres indsats, 

lyder svaret, hvis man spørger den danske 

befolkning. Kun 17 procent af danskerne mener, 

at de frivillige i idrætsforeningerne får nok 

anerkendelse. 

Myten om lønnen er aflivet 

I en lignende undersøgelse har DIF i samarbejde 

med bl.a. DFF lavet en rundspørge til knap 1.200 

foreninger, og den viser, at manglende løn ikke 

ses som et problem. Tværtimod. 81 procent af de 

frivillige i foreningerne svarer, at de hellere vil 

have symbolsk anerkendelse i form af ’tak’ og 

’skulderklap’ end eksempelvis træningstøj og 

økonomiske goder. Det er dog muligt, at løn har 

større betydning for ungdomsmedlemmers 

klubindsats end dette generelt tegnede billede. 

Det samlede billede står dog i stærk kontrast til 

myten om, at det er blevet sværere at skaffe 

frivillige i foreningerne, fordi danskerne altid vil 

have løn og materielle goder for deres 

arbejdsindsats.  

Husk det: Sig tak 
Den symbolske anerkendelse virker. For de 

frivillige bliver hængende længere i foreningen, 

hvis man påskønner deres indsats.  

Anerkendelse er med andre ord en vigtig form for 

fastholdelse af klubbens frivillige.  

http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/Bredde/Udviklingspuljen%202013.pdf
http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/Bredde/Udviklingspuljen%202013.pdf
http://www.frivillighedstjek.dk/da/Frivillighedsstrategi/Anerkend de frivillige.aspx
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Det kalundborgske kårdeorgel? 

Et avanceret, mobilt 
våbenfrembringelsessystem

 

Nej, bare rolig, ovenstående billede viser ikke et 

mobilt artilleriraketsystem, som kunne minde om 

det berømte sovjetiske Stalinorgel (Katjusja) fra 2. 

verdenskrig (billede nederst). Men det er dog et 

avanceret, mobilt våbenfrembringelsessystem(!), 

som jeg har spottet på et klubbesøg i Kalundborg 

Fægteklub. Jeg ved ikke, om klubben har navngivet 

det, men det er nu et ganske snedigt og praktisk 

remedium, når man gerne vil have frembragt sine 

klubvåben til  gymnastiksalen fra depotrummet og 

retur på en ordentlig, nem facon. Det er 

hjemmelavet, og I er velkomne til at høre i 

Kalundborg, hvordan man laver sådan en fiks og flot 

fægteklubspecialitet.

 

DIF-undersøgelsen viser desuden, at de 

foreninger, som konkret og planmæssigt har sat 

anerkendelse på dagsordenen, er bedre til at 

anerkende de frivillige. Over 92 procent af 

foreningerne med en handlingsplan på området 

mener, at planen har klar indflydelse på antallet 

af gange, hvor der siges tak og gives skulderklap i 

det daglige foreningsliv.   

Der skal med andre ord så lidt til at anerkende de 

frivilliges indsats, så husk det nu: Sig tak, når du 

næste gang støder på en frivillig ildsjæl. 

Vedkommende fortjener det. Også dem bag 

kulissen, som vasker tøj og ordner foreningens 

regnskab.  

Skal I have nogle simple værktøjer til 

anerkendelse af ildsjælene i klubben, så se her: 

http://www.frivillighedstjek.dk/da/Frivillighedsstr

ategi/Anerkend%20de%20frivillige.aspx 

En guide til en samlet plan for klubbens 

frivillighedsstrategi findes her. 

Fencer for 

President? 

Tyskeren Thomas Bach, som 
er tidligere guldvinder på herre fleuret (hold) 
(Montreal 1976) stiller op til valg til 
præsidentposten for IOC. Den nuværende 
præsident Jacques Rogge træder tilbage og valget 
afgøres den 10.09. Gad vide, om vi får en eks-
fægter som OL-præsident? 

http://www.frivillighedstjek.dk/da/Frivillighedsstrategi/Anerkend%20de%20frivillige.aspx
http://www.frivillighedstjek.dk/da/Frivillighedsstrategi/Anerkend%20de%20frivillige.aspx
http://www.frivillighedstjek.dk/~/media/OLdk/vaerktoejer/Frivillighedsstrategi.ashx
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VM Seniorer Budapest - sendetider 

på Eurosport og sjove reklamer 

I forbindelse med Senior VM i Budapest 5.-12.08. 
og FIE's 100 års jubilæum er der udover en flot 
officiel VM-hjemmeside (www.fencing2013.com)  
lavet en række både flotte og sjove 
reklamematerialer med temaet:  
Just like in the movies.  
 
Bl.a. er der lavet korte film, hvor kendte 
filmfægtescener er sat i forbindelse med 
sportsfægtningens meldeapparat (billeder 
nedenfor). 
 
Du / I kan reklamere yderligere for sporten ved 
at dele links til materialerne på Facebook og 
lægge på jeres hjemmesider. 
 
I kan finde en pæn bunke filmspots på You-tube 
kanalen: Fencing 2013.

 
 
Der er også lavet filmplakater, hvor skuespillernes 
hoveder er skiftet ud med hoveder af 
sportsfægtestjerner: 
http://fencing2013.hu/en/poster-campaign/ 

 

Sendetider VM Budapest på Eurosport 

 

Eurosport tager forbehold for 
programændringer, så tjek 
sendetiderne: 
http://tv.eurosport.dk/search.shtml?
query=f%C3%A6gtning  

Onsdag 07.08. 18:00-20.00  

Torsdag 08.08. 18:30-21.30  

Fredag 09.08. 08:30-9:45  

18:30-21:30  

00:00-01.00  

Lørdag 10.08. 00:00-01:00 

Mandag 12.08. 00.30-01.30 

Tirsdag 13.08. 11:30-12:30 

 

Fra d. 07.08.-13.08. er der 

LIVESTREAMING på FIE's 

Youtubekanal:  
http://www.youtube.com/fencing 

Konsulenten 

holder ferie 

i august:  

Så er det endelig 
blevet min tur til 
at holde ferie.  

Jeg holder ferie 
fra d. 13. t.o.m. 
31. august. 

Jeg besvarer ikke telefoniske opkald i perioden, 
men svarer på epost med nogle dages 
mellemrum.  

Jeg glæder mig til at komme på klubbesøg 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 

Nicolas Limbach, OL-
sabelfægter, 
Tyskland, VM 2013 -
eller Brad Pitt i filmen 
Troja fra 2004? 

http://fencing2013.hu/en/
http://www.youtube.com/user/Fencing2013?feature=watch
http://fencing2013.hu/en/poster-campaign/
http://tv.eurosport.dk/search.shtml?query=f%C3%A6gtning
http://tv.eurosport.dk/search.shtml?query=f%C3%A6gtning
http://www.youtube.com/fencing
mailto:konsulent-oest@faegtning.dk
http://www.youtube.com/user/Fencing2013?feature=watch

