
 

 

Nyt fra Udviklingskonsulenterne

Sommerferie DFF-personale: 

• Sekretær Jørgen Jakobsen: U
• Udviklingskonsulent Øst er på ferie: 08.08.
• Udviklingskonsulent Vest er på ferie j
• Projektleder Forberedelsesprojektet 

 

Sommeråbent i fægteklubber: 
Fægteklubberne er officielt taget på sommerferie, men der er spredt fægtning i klubberne, for dem der 
gerne vil træne lidt ekstra i ferien frem til, at skolerne o
Hvis du gerne vil fægte lidt ekstra, kan du
 

• Fægteklubben Trekanten, København: Mandage og onsdag kl. 18.00
• Hellerup Fægte-klub: Torsdage kl. 19.00
• JAF, DGI-Huset,  Århus: Mandage og onsdage kl. 18.00

 
For klubber og fægtere byder sommerperioden på andet end ferie, da der i samarbejde med DFF holdes 6 
sommerskoler for kommende fægtebørn i københavnsområdet i klubberne Trekanten, Hellerup og Mahaut
I Hellerup og Trekanten er der fra d. 02.07.
trænere og frivillige er der sidst, me
Wroclaw.  
Er man til en mere afslappende dyrkning af 
tv følge med i Senior EM i fægtning fra Leipzig i dagene d. 17.07.
 

Nyt Breddeudvalg: 
På DFF Repræsentantskabsmøde d. 30.05. endte Breddeudvalget med kun at bestå af et enkelt medlem. 
Jens Siggaard, Akademisk Fægteklub Kbh, er udpeget som formand
Per Frimann fra Slagelse Fægteklub som medlem af udvalget, mens Hans Ole Kristensen fra Ålborg er 
indtrådt som suppleant. 
 
DFF’s konsulenter ser frem til at arbejde sammen med udvalget.
 
Breddeudvalget arbejder med udvikling af dansk fægtning indenfor alt, hvad der ikke er elitearbejde. 
Udvalget arbejder sammen med B&U
større mundfuld, men udvalget har jo også 2 halvtidskonsulenter til hjælp, og arbejdet b
udstikke mål og rammer for arbejde
 
Hvis du / I vil være med til at udvikle dansk fægtning, så meld jer under Breddeudvalgets faner. Der er kun 
få ledige pladser tilbage i udvalget (
Hvis du / I har lyst til at komme med bud på, hvad DFF’s B&U
pladser i Børne – og ungdomsudvalget.
 

Få et kig i DFF’s statistikker - med 
DFF indsamler tal fra forbundsarbejdet og klubberne på alt fra antal medlemmer til stævne
kursusdeltagelse. Hvis I har brug for et overblik over deltagerantallet for jeres stævner gennem 
år, så kan I altid kontakte Udviklingskonsulent Øst/org., som indsamler og gemmer informationerne. Det 
kan være nyttigt med tal for at vurdere, hvor der skal sættes ind med tiltag og aktiviteter i klubben og i 
forbundet. 

Udviklingskonsulenterne  Juli 2010 

etær Jørgen Jakobsen: Uge 29, 30 og 31. Sekretariatet er delvist lukket i perioden
onsulent Øst er på ferie: 08.08.-24.08. 
onsulent Vest er på ferie juli og august. 

Projektleder Forberedelsesprojektet uge 27 og 28. 

Fægteklubberne er officielt taget på sommerferie, men der er spredt fægtning i klubberne, for dem der 
gerne vil træne lidt ekstra i ferien frem til, at skolerne og klubberne åbner fuldt ud igen.
Hvis du gerne vil fægte lidt ekstra, kan du f.eks. kigge forbi i: 

Fægteklubben Trekanten, København: Mandage og onsdag kl. 18.00- 
klub: Torsdage kl. 19.00- 

Huset,  Århus: Mandage og onsdage kl. 18.00 

klubber og fægtere byder sommerperioden på andet end ferie, da der i samarbejde med DFF holdes 6 
sommerskoler for kommende fægtebørn i københavnsområdet i klubberne Trekanten, Hellerup og Mahaut
I Hellerup og Trekanten er der fra d. 02.07.-12.07. elitetræningslejr med udenlandske gæster. For fægtere, 

en ikke mindst også sommerlejrene i Bramming, Hellerup, Sakskøbing og 

mere afslappende dyrkning af sine fægteinteresser i ferien, kan man på nettet eller måske 
tv følge med i Senior EM i fægtning fra Leipzig i dagene d. 17.07.-22.07. Se: http://www.fechten2010

På DFF Repræsentantskabsmøde d. 30.05. endte Breddeudvalget med kun at bestå af et enkelt medlem. 
Jens Siggaard, Akademisk Fægteklub Kbh, er udpeget som formand for udvalget. Bestyrelsen har udpeget 
Per Frimann fra Slagelse Fægteklub som medlem af udvalget, mens Hans Ole Kristensen fra Ålborg er 

DFF’s konsulenter ser frem til at arbejde sammen med udvalget. 

vikling af dansk fægtning indenfor alt, hvad der ikke er elitearbejde. 
Udvalget arbejder sammen med B&U-udvalget om breddearbejde for børn og unge. Det kan lyde som en 
større mundfuld, men udvalget har jo også 2 halvtidskonsulenter til hjælp, og arbejdet b

et, udvikle idéer og politikker samt følge op på arbejdet.

Hvis du / I vil være med til at udvikle dansk fægtning, så meld jer under Breddeudvalgets faner. Der er kun 
☺), som Repræsentantskabet har bemyndiget Bestyrelsen til at udfylde. 

Hvis du / I har lyst til at komme med bud på, hvad DFF’s B&U-arbejde skal byde på, så er der også ledige 
og ungdomsudvalget. Kontakt DFF’s Formand. 

med Junior DM 2010 som eksempel: 
samler tal fra forbundsarbejdet og klubberne på alt fra antal medlemmer til stævne

deltagelse. Hvis I har brug for et overblik over deltagerantallet for jeres stævner gennem 
gskonsulent Øst/org., som indsamler og gemmer informationerne. Det 

tal for at vurdere, hvor der skal sættes ind med tiltag og aktiviteter i klubben og i 
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Sekretariatet er delvist lukket i perioden.  

Fægteklubberne er officielt taget på sommerferie, men der er spredt fægtning i klubberne, for dem der 
g klubberne åbner fuldt ud igen. 

klubber og fægtere byder sommerperioden på andet end ferie, da der i samarbejde med DFF holdes 6 
sommerskoler for kommende fægtebørn i københavnsområdet i klubberne Trekanten, Hellerup og Mahaut. 

ningslejr med udenlandske gæster. For fægtere, 
mindst også sommerlejrene i Bramming, Hellerup, Sakskøbing og 

sine fægteinteresser i ferien, kan man på nettet eller måske på 
http://www.fechten2010.de 

På DFF Repræsentantskabsmøde d. 30.05. endte Breddeudvalget med kun at bestå af et enkelt medlem. 
for udvalget. Bestyrelsen har udpeget 

Per Frimann fra Slagelse Fægteklub som medlem af udvalget, mens Hans Ole Kristensen fra Ålborg er 

vikling af dansk fægtning indenfor alt, hvad der ikke er elitearbejde. 
udvalget om breddearbejde for børn og unge. Det kan lyde som en 

større mundfuld, men udvalget har jo også 2 halvtidskonsulenter til hjælp, og arbejdet består mest af at 
, udvikle idéer og politikker samt følge op på arbejdet. 

Hvis du / I vil være med til at udvikle dansk fægtning, så meld jer under Breddeudvalgets faner. Der er kun 
antskabet har bemyndiget Bestyrelsen til at udfylde. 

arbejde skal byde på, så er der også ledige 

samler tal fra forbundsarbejdet og klubberne på alt fra antal medlemmer til stævne – og 
deltagelse. Hvis I har brug for et overblik over deltagerantallet for jeres stævner gennem de senere 

gskonsulent Øst/org., som indsamler og gemmer informationerne. Det 
tal for at vurdere, hvor der skal sættes ind med tiltag og aktiviteter i klubben og i 



 

 

Kigger vi på Junior DM i maj 2010, kan vi observere en ganske l
fra 74 i 2009 til 71 i 2010, men med samme antal deltagende hold, nemlig 20. Deltagerantallet er således 
stadig væsentlig højere end i 2006 og 2007, hvor tallene er 52 ind./10 h o
nærmere på tallene ser vi, at årets mest vindende klub, Hellerup, tabte 
have så mange deltagere som i tidligere år. Desværre er der stadig ikke så mange deltagere fra 
provinsklubberne.  Samtidigt kan vi se en fin fremgang på d
2009.  
 

Byd ind på afholdelsen af DM 2011.
DFF afholder og lader afholde en lang række 
stævner herunder DM. DFF takker alle klubberne 
for deres bistand med afholdelse af DM
tak til David Bonde, der i flere år har gjort 
fægtesportens seniordanmarksmesterskaber 
mere synlige og spændende gennem 
www.danmarksmesterskaber.dk – i 
med gode videoindslag under optakten og selve 
afviklingen. 
 
Den nyvalgte Bestyrelse har besluttet, at 
klubber, som ønsker at afholde et DM i 2011 på 
vegne af forbundet, kan byde ind der på senest 
d. 01.09. 2010.  
 

Læs mere i brev medsendt dette nyhedsbrev.

 

Forberedelsesprojektet – ny projektleder og involveringsmøde.
Karina Sørensen er tiltrådt stillingen som projektleder i DFF’s Forberedelsesprojekt, der skal styrke 
klubudviklingen og talentarbejdet i klubberne.
 
Den 15.08. er alle klubber indkaldt til Involveringsm
blive hørt om jeres forventninger til projektforløbet.
 
Find ”Invitation til involveringsmøde” medsendt dette nyhedsbrev.

 

Danmarksranglisterne for Seniorer og 
I forbindelse med Forberedelsesprojektet blev en ny Danmarksrangliste for B&U lanceret i sidste sæson, og 
stævnerne blev afviklet henover sæsonen. Ranglistevinderne og de øvrige resultater kan findes på 
http://www.faegtning.dk/sider/side_85.aspx
sæsonens stævner blive offentliggjort gennem Forberedelsesprojektet. Første stævne bliver Rudersdal 
Open d. 18.09. Til dette stævne vil vinderne af ranglister
 
For seniorernes vedkommende blev en rangliste relanceret, som det længe havde været ønsket af 
Breddeudvalget og fægterne. På nær en enkelt aflysning forløb afviklingen planmæssigt og sæsonens 
vindere blev kårede i forbindelse med Senior DM i Rudersdal.
tilgængelig inden første stævne: Høststævnet i Hellerup d. 19.09.
 
For begge ranglisters vedkommende kan I sikkert p.t. forvente at stævnerne med enkelte undtagelser v
være de samme. 

kan vi observere en ganske lille tilbagegang i det samlede deltagerantal 
fra 74 i 2009 til 71 i 2010, men med samme antal deltagende hold, nemlig 20. Deltagerantallet er således 
stadig væsentlig højere end i 2006 og 2007, hvor tallene er 52 ind./10 h og 58 ind./17. Kigger vi lidt 

mest vindende klub, Hellerup, tabte lidt på deltagersiden ved ikke at 
have så mange deltagere som i tidligere år. Desværre er der stadig ikke så mange deltagere fra 
provinsklubberne.  Samtidigt kan vi se en fin fremgang på deltagelsen i damekårde med 17 i 2010 mod 11 i 

Byd ind på afholdelsen af DM 2011. 
DFF afholder og lader afholde en lang række 

DFF takker alle klubberne 
for deres bistand med afholdelse af DM-er. Også 

flere år har gjort 
fægtesportens seniordanmarksmesterskaber 
mere synlige og spændende gennem 

i 2010 endda 
med gode videoindslag under optakten og selve 

gte Bestyrelse har besluttet, at 
klubber, som ønsker at afholde et DM i 2011 på 

kan byde ind der på senest 

Læs mere i brev medsendt dette nyhedsbrev. 

ny projektleder og involveringsmøde. 
a Sørensen er tiltrådt stillingen som projektleder i DFF’s Forberedelsesprojekt, der skal styrke 

klubudviklingen og talentarbejdet i klubberne. Karina træffes på DFF’s sekretariat flere af ugens dage. 

Den 15.08. er alle klubber indkaldt til Involveringsmøde i Brøndby, hvor I kan få en status på projektet og 
blive hørt om jeres forventninger til projektforløbet. 

Find ”Invitation til involveringsmøde” medsendt dette nyhedsbrev. 

ranglisterne for Seniorer og B&U 2009-2010 og 2010-2011: 
e med Forberedelsesprojektet blev en ny Danmarksrangliste for B&U lanceret i sidste sæson, og 

stævnerne blev afviklet henover sæsonen. Ranglistevinderne og de øvrige resultater kan findes på 
www.faegtning.dk/sider/side_85.aspx. Inden første stævne i den ny B&U-sæson vil en oversigt over 

blive offentliggjort gennem Forberedelsesprojektet. Første stævne bliver Rudersdal 
.09. Til dette stævne vil vinderne af ranglisterne blive hædret med en medalje overrakt af DFF.

For seniorernes vedkommende blev en rangliste relanceret, som det længe havde været ønsket af 
Breddeudvalget og fægterne. På nær en enkelt aflysning forløb afviklingen planmæssigt og sæsonens 

rede i forbindelse med Senior DM i Rudersdal. En stævneplan for sæson 2010
tilgængelig inden første stævne: Høststævnet i Hellerup d. 19.09. 

For begge ranglisters vedkommende kan I sikkert p.t. forvente at stævnerne med enkelte undtagelser v
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ille tilbagegang i det samlede deltagerantal 
fra 74 i 2009 til 71 i 2010, men med samme antal deltagende hold, nemlig 20. Deltagerantallet er således 

58 ind./17. Kigger vi lidt 
på deltagersiden ved ikke at 

have så mange deltagere som i tidligere år. Desværre er der stadig ikke så mange deltagere fra 
eltagelsen i damekårde med 17 i 2010 mod 11 i 

a Sørensen er tiltrådt stillingen som projektleder i DFF’s Forberedelsesprojekt, der skal styrke 
Karina træffes på DFF’s sekretariat flere af ugens dage.  

en status på projektet og 

e med Forberedelsesprojektet blev en ny Danmarksrangliste for B&U lanceret i sidste sæson, og 
stævnerne blev afviklet henover sæsonen. Ranglistevinderne og de øvrige resultater kan findes på 

sæson vil en oversigt over 
blive offentliggjort gennem Forberedelsesprojektet. Første stævne bliver Rudersdal 

ne blive hædret med en medalje overrakt af DFF. 

For seniorernes vedkommende blev en rangliste relanceret, som det længe havde været ønsket af 
Breddeudvalget og fægterne. På nær en enkelt aflysning forløb afviklingen planmæssigt og sæsonens 

En stævneplan for sæson 2010-2011 vil være 

For begge ranglisters vedkommende kan I sikkert p.t. forvente at stævnerne med enkelte undtagelser vil 



 

 

Stævneregler for B&U Ranglisten til høring 
Med afsæt i start af en nye rangliste
forgangne sæson fundet grundlag for at præcisere og afklare r
Dette bl.a. med baggrund i henvendelser fra fægtere, forældre og klubber
og B&U-udvalg. Det er dejligt at konstatere, at interessen for deltagelse i ranglisten har været stor.
B&U-udvalget har under arbejdet med udviklingen af et nyt regelsæt 
trænere, og har sammen med Udviklingskonsulent Øst
og input m.m.  
 
For god ordens skyld lægges et rege
skal afgives inden 01.08. Alle svar vil blive taget til efterretning.
af reglerne, som vil træde i kraft med den ny sæson og gælde f
 
Udkastet til stævnereglerne for B&U

 

Fægter i DIF’s blad ”Idrætsliv”: 
I juninummeret af Idrætsliv er der en spot
hellerupfægteren Frederik von der Osten.
fastholdelse af den svære målgruppe 
mange ting i Idrætsliv, som det kan være godt for klubbens ledere og trænere at få 
forstand af. 
Husk, at alle klubber gratis kan modtage Idrætsliv, som grundet besparelser nu kun 
udkommer 4 gange årligt. I skal henvende jer til DIF, for at få tilsendt bladet 
gange kan det jo være, at bladet kommer til gamle 
klub frem for nye…… 
Formentlig vil augustnummeret af motionsbladet ”I form” indeholde en artikel om fægtning lavet i 
samarbejde med Frederiksberg Slots Fægteklub.
 
DIF lancerer ny runde i 'Godt idrætsmiljø for unge'

DIF kickstarter den 25. september en ny omgang af projektet ’Godt idrætsmiljø for unge’.
deltagende klubber bedre i stand til arbejde med fastholdelse af unge i klubben gennem at stille skarpt på 6 
fokuspunkter, som kan styrke klubbens ungdomsarbejde. Hvordan holder I på de 1
ikke vil være verdensmestre, men bare genre vil fægte, udvikle sig og have det sjovt?
Det er gratis at deltage, men I skal som klub lave et stykke arbejde 
de unge medlemmer jo bare af. Fakt
DFF og DIF til ungdomsaktiviteter, hvis klubben 
medlemmer. Læs mere om Godt Idrætsmiljø for unge på
http://www.dif.dk/OmDIF/Forside/Nyheder/2010/06/20100614_GIFU.aspx
 
Hvis jeres klub gerne vil høre mere om GIFU eller 

Deadline for tilmelding er 01.09. 2010 

 
Www.nysport.dk  - giver råd om sport til dit barn:

Der er på nettet dukket en ny hjemmeside op, der giver råd til f
sport til deres barn/børn. Fægtning er repræsenteret, og siden dækker 
fægteklubber i Storkøbenhavn. Skulle en klub være glemt, 
præsentation af jeres klub eller i øvrigt at kontakte ”ny sport”, så gå på nettet 
og skriv til dem. 
 

Stævneregler for B&U Ranglisten til høring i klubberne – svar senest 01.08. 
start af en nye ranglistesæson (2010-2011) for B&U har vi nu efter indkøringsperioden 

fundet grundlag for at præcisere og afklare reglerne for stævnerne under ranglisten
ette bl.a. med baggrund i henvendelser fra fægtere, forældre og klubber til DFF’s Sekretariat, konsulenter 

Det er dejligt at konstatere, at interessen for deltagelse i ranglisten har været stor.
under arbejdet med udviklingen af et nyt regelsæt modtaget input fra en række klubbers 

og har sammen med Udviklingskonsulent Øst gjort sig overvejelser på baggrund af årets erfaringer

eludkast til høring, så alle klubberne kan komme med input. Høringssvar 
skal afgives inden 01.08. Alle svar vil blive taget til efterretning. Herefter vil der ske en eventuel 

vil træde i kraft med den ny sæson og gælde fra førstkommende stævne (Rudersdal Open).

Udkastet til stævnereglerne for B&U-ranglisten er medsendt dette nyhedsbrev. 

 
drætsliv er der en spot/profil-artikel ”Målbevidst musketer” om 

rik von der Osten. I øvrigt er dette nummers tema: Rekruttering og 
fastholdelse af den svære målgruppe – de 25-40 årige motionister. I det hele taget er der 
mange ting i Idrætsliv, som det kan være godt for klubbens ledere og trænere at få 

k, at alle klubber gratis kan modtage Idrætsliv, som grundet besparelser nu kun 
udkommer 4 gange årligt. I skal henvende jer til DIF, for at få tilsendt bladet – og nogle 
gange kan det jo være, at bladet kommer til gamle klubadresser / formandsadresser i j

Formentlig vil augustnummeret af motionsbladet ”I form” indeholde en artikel om fægtning lavet i 
samarbejde med Frederiksberg Slots Fægteklub. 

y runde i 'Godt idrætsmiljø for unge' 

en ny omgang af projektet ’Godt idrætsmiljø for unge’.
deltagende klubber bedre i stand til arbejde med fastholdelse af unge i klubben gennem at stille skarpt på 6 

, som kan styrke klubbens ungdomsarbejde. Hvordan holder I på de 13
ikke vil være verdensmestre, men bare genre vil fægte, udvikle sig og have det sjovt?
Det er gratis at deltage, men I skal som klub lave et stykke arbejde – og det vil I jo gerne, for ellers damper 
de unge medlemmer jo bare af. Faktisk er projektet ”mere end gratis”, for klubben f
DFF og DIF til ungdomsaktiviteter, hvis klubben tager fat på at gøre fægteklubben tunet til unge 

Godt Idrætsmiljø for unge på: 
http://www.dif.dk/OmDIF/Forside/Nyheder/2010/06/20100614_GIFU.aspx. 

høre mere om GIFU eller meldes til, så skal I kontakte Udviklingskonsulent Ø

Deadline for tilmelding er 01.09. 2010 – deadline for interesse og spørgsmål er ikke eksisterende.

giver råd om sport til dit barn: 

på nettet dukket en ny hjemmeside op, der giver råd til forældre om 
sport til deres barn/børn. Fægtning er repræsenteret, og siden dækker 

. Skulle en klub være glemt, ønsker I en anden 
præsentation af jeres klub eller i øvrigt at kontakte ”ny sport”, så gå på nettet 
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køringsperioden i 

eglerne for stævnerne under ranglisten. 
til DFF’s Sekretariat, konsulenter 

Det er dejligt at konstatere, at interessen for deltagelse i ranglisten har været stor. 
modtaget input fra en række klubbers 

gjort sig overvejelser på baggrund af årets erfaringer 

til høring, så alle klubberne kan komme med input. Høringssvar 
Herefter vil der ske en eventuel afpudsning 

stkommende stævne (Rudersdal Open). 

ekruttering og 
40 årige motionister. I det hele taget er der 

nogle 
klubadresser / formandsadresser i jeres 

Formentlig vil augustnummeret af motionsbladet ”I form” indeholde en artikel om fægtning lavet i 

en ny omgang af projektet ’Godt idrætsmiljø for unge’. Projektet gør 
deltagende klubber bedre i stand til arbejde med fastholdelse af unge i klubben gennem at stille skarpt på 6 

3-19 årige klubben, som 
ikke vil være verdensmestre, men bare genre vil fægte, udvikle sig og have det sjovt? 

og det vil I jo gerne, for ellers damper 
får en lille pose penge af 

tager fat på at gøre fægteklubben tunet til unge 

meldes til, så skal I kontakte Udviklingskonsulent Øst. 

deadline for interesse og spørgsmål er ikke eksisterende. 



 

 

Trænerkurser Østdanmark Efterår
Fægtemester Ferenc Toth og Udviklingskonsulent Øst står klar til at modtage nye kursister på DFF’s 
Trænerkursus Niveau 1 og Niveau 2 i efteråret.
http://www.faegtning.dk/sider/side_159.aspx

Niveau 1-kursus er d. 25.08. og tilmelding SKAL foregå gennem DFF. Skriv til 
 
DFF’s Aktivitetskalender for 2. halvår udsendes i for

gælder en invitation fra DIF til DIF’s Trænerkurser 2010.

Information om kursusaktiviteter specifikt for Vestdanmark
 

Ny medlemsregistreringsmodel 
DIF’s bestyrelse har besluttet en ny procedure for opgørelse af foreningernes medlemstal
at fægteklubbernes årlige medlemsindberetning til DIF ændres, hvad angår opgørelsestidspunkt og 
opgørelsesmåde. 
Ændringen betyder, at samtlige fægteklubber skal indberette medlems
medlemmer, der er eller har været aktive i fægteklubben i perioden 01.01. 2010 til 31.12. 2010.
betyder, at alle medlemmer, der har været indmeldt i løbet af 
ikke kun de medlemmer, der er indmeldt pr. en bestemt skæringsdato.
På denne måde opnår DIF og klubberne
noget ekstra arbejde, såfremt klubberne ikke tidligere har optalt medlemmer på denne facon, hvilket 
nogle dele af landet er tilfældet. 
 
Såfremt I vil læse mere, er DIF’s orientering til DFF medsendt dette nyhedsbrev

nærmere besked til efteråret fra Sekretariatet, når tidspunktet for medlemsindberetning til DIF nærmer sig.

 

Idrættens web-tv og fægter ti
DIF barsler d. 10.08. med en hjemmeside med web
under udarbejdelse, men fra august
en mulighed for specielt de mindre sportsgrene til at synliggør
sportsinteresserede, herunder medierne.

Efterår 2010 og DFF’s Aktivitetskalender for 2. ha
Fægtemester Ferenc Toth og Udviklingskonsulent Øst står klar til at modtage nye kursister på DFF’s 
Trænerkursus Niveau 1 og Niveau 2 i efteråret.  Datoerne har længe været ude, og ka
http://www.faegtning.dk/sider/side_159.aspx.  

Invitationer til begge niveauer udsendes i 
august, I er dog velkomne til at tilmelde jer 
allerede nu.  
Klubberne Trekanten og Mahaut i K
lægger venligt lokaler til.
Husk, at alle klubber i Danmark er velkomne til 
kurserne i Østdanmark. 
 
I maj afholdt DFF sit nye trænerseminar, som 
var velbesøgt. Næste seminaraften holdes op til 
B&U- træningssamling d. 19.10.
 
DFF’s Træneruddannelse Niveau 
forudsætter også, at man tager kurser hos DIF. 
Datoer for DIF’s Trænerkurser 2010 
http://www.faegtning.dk/sider/side_159.aspx
Kurserne kan tages i både Brø
Bemærk, at DIF’s Niveau 1
en enkelt weekend. Tilmeldingsfristen for DIF’s 

kursus er d. 25.08. og tilmelding SKAL foregå gennem DFF. Skriv til Konsulent Øst.

DFF’s Aktivitetskalender for 2. halvår udsendes i forbindelse med stævneinvitationer i primo juli. 

gælder en invitation fra DIF til DIF’s Trænerkurser 2010. 

specifikt for Vestdanmark følger i september. 

Ny medlemsregistreringsmodel – DIF: 
ttet en ny procedure for opgørelse af foreningernes medlemstal

at fægteklubbernes årlige medlemsindberetning til DIF ændres, hvad angår opgørelsestidspunkt og 

Ændringen betyder, at samtlige fægteklubber skal indberette medlemstal pr. 01.01. 2011 gældende for 
medlemmer, der er eller har været aktive i fægteklubben i perioden 01.01. 2010 til 31.12. 2010.

at alle medlemmer, der har været indmeldt i løbet af kalenderåret medtælles i opgørelsen 
r, der er indmeldt pr. en bestemt skæringsdato. 

og klubberne et højere medlemstal end tidligere, men måske 
, såfremt klubberne ikke tidligere har optalt medlemmer på denne facon, hvilket 

Såfremt I vil læse mere, er DIF’s orientering til DFF medsendt dette nyhedsbrev. I vil b

nærmere besked til efteråret fra Sekretariatet, når tidspunktet for medlemsindberetning til DIF nærmer sig.

il Ungdoms-OL: 

d. 10.08. med en hjemmeside med web-tv. Portalens udseende, navn og adresse er endnu 
t vil portalen være fyldt med levende sportsbilleder. Web

en mulighed for specielt de mindre sportsgrene til at synliggøre deres idræt noget mere og nå ud til flere 
sportsinteresserede, herunder medierne. 
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alvår 2010: 
Fægtemester Ferenc Toth og Udviklingskonsulent Øst står klar til at modtage nye kursister på DFF’s 

Datoerne har længe været ude, og kan findes på: 

Invitationer til begge niveauer udsendes i 
august, I er dog velkomne til at tilmelde jer 

Klubberne Trekanten og Mahaut i København 
lokaler til. 

Husk, at alle klubber i Danmark er velkomne til 
 

I maj afholdt DFF sit nye trænerseminar, som 
var velbesøgt. Næste seminaraften holdes op til 

træningssamling d. 19.10. 

DFF’s Træneruddannelse Niveau 1 og 2 
forudsætter også, at man tager kurser hos DIF. 

for DIF’s Trænerkurser 2010 findes på                       
http://www.faegtning.dk/sider/side_159.aspx.  
Kurserne kan tages i både Brøndby og Århus.  

DIF’s Niveau 1-kursus nu kun tager 
en enkelt weekend. Tilmeldingsfristen for DIF’s 

onsulent Øst. 

bindelse med stævneinvitationer i primo juli. Det samme 

ttet en ny procedure for opgørelse af foreningernes medlemstal, som indebærer 
at fægteklubbernes årlige medlemsindberetning til DIF ændres, hvad angår opgørelsestidspunkt og 

tal pr. 01.01. 2011 gældende for 
medlemmer, der er eller har været aktive i fægteklubben i perioden 01.01. 2010 til 31.12. 2010. Det 

medtælles i opgørelsen – og 

et højere medlemstal end tidligere, men måske får klubberne også 
, såfremt klubberne ikke tidligere har optalt medlemmer på denne facon, hvilket i 

bestemt også få 

nærmere besked til efteråret fra Sekretariatet, når tidspunktet for medlemsindberetning til DIF nærmer sig. 

rtalens udseende, navn og adresse er endnu 
vil portalen være fyldt med levende sportsbilleder. Web-tv turde være 

e deres idræt noget mere og nå ud til flere 



 

 

DIF har ansat 2 journalister til at lave indslag. De jagter den gode historie om eliteudøvere i alle 
sportsgrene, og vil vise det bedste af det bedste frem i levende bille
bedste atleter og følge dem hjemme i baghaven, i klubben
 
Samtidigt bliver der også mulighed for, at fægteforbundet

seneste års tid har fægtesporten allerede fået lidt mere synliggørelse gennem 

DR’s portal ”Min sport”, på www.danmarksmesterskaber.dk

på www.youtube.com/fievideo lanc

Videoindslag med jeres topfægtere 
modtages gerne. Så hiv det håndhol
 
Fleuretfægteren Alexander Tsoronis
OL i Singpore i august sammen med
kvalifikationskrav gennem et rigtig f
http://www.dif.dk/ForPressen/Forside/OL/YOG.aspx
 
Held og lykke til Alexander og en god sommer til jer alle
 
Med venlig hilsen 

 

Martin Wiuff 

Udviklingskonsulent Øst/org 

50536314 

konsulent-oest@faegtning.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billede: Fægtning er utvivlsomt en innovativ idrætsgren, hvor nye bevægelsesformer og discipliner afprøves. Hvordan denne form for 

sabelfægtning forholder sig til fleche i for hold til konventionel sabelfægtning har vi p.t. ikke information om.

DIF har ansat 2 journalister til at lave indslag. De jagter den gode historie om eliteudøvere i alle 
sportsgrene, og vil vise det bedste af det bedste frem i levende billeder. De vil også gerne gå bagom de 
bedste atleter og følge dem hjemme i baghaven, i klubben, hvor det hele opstod, eller noget helt tredje. 

Samtidigt bliver der også mulighed for, at fægteforbundet selv kan oploade filmindslag på portalen. I det 

eneste års tid har fægtesporten allerede fået lidt mere synliggørelse gennem klubb

anmarksmesterskaber.dk  og www.hellerup-epee

ceret fægtning fra FIE-stævner – der er p.t. 1175 

 lavet ude til stævnerne eller om elitetræningen h
ldte videokamera frem og tryk på start….! 

s fra Fægteklubben Trekanten er af DIF udtaget t
d 27 andre danske idrætsudøvere. Alexander slap
flot resultat ved Kadet VM i Baku i april. Læs mer

http://www.dif.dk/ForPressen/Forside/OL/YOG.aspx og http://www.faegtning.dk/sider/side_27.aspx

en god sommer til jer alle 

innovativ idrætsgren, hvor nye bevægelsesformer og discipliner afprøves. Hvordan denne form for 

sabelfægtning forholder sig til fleche i for hold til konventionel sabelfægtning har vi p.t. ikke information om.
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DIF har ansat 2 journalister til at lave indslag. De jagter den gode historie om eliteudøvere i alle 
gerne gå bagom de 

eller noget helt tredje.  

selv kan oploade filmindslag på portalen. I det 

bernes reportager på 

e.dk. Samtidigt har FIE 

 oploads. 

hjemme i klubben 

til at deltage i Ungdoms-
p igennem de skrappe 
re herom på  

http://www.faegtning.dk/sider/side_27.aspx 

innovativ idrætsgren, hvor nye bevægelsesformer og discipliner afprøves. Hvordan denne form for 

sabelfægtning forholder sig til fleche i for hold til konventionel sabelfægtning har vi p.t. ikke information om. 


