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Smid ikke dette brev væk –
brevet kan måske betyde flere penge til aktiviteter i klubben i 2015!

DFF’s Breddeudvalg og B&U-udvalg har igen penge på højkant i Udviklingspuljen, hvor klubberne
kan søge tilskud til forskellige aktiviteter, der skal finde sted ude i klubberne i 2015.
Vi vil gerne have jer til at overveje, om nogle af DFF's udviklingspenge skal bruges i JERES klub?

Aktiviteter, der kan søges tilskud til:
1. KVIK-Kasse
2. Klubudviklingsprojekter
3. Udenlandske fægtere til B&U-stævner
4. Gæstebesøg
5. Skole/SFO-samarbejde
6. ”Tøsetræf”

(side 2)
(side 2)
(side 3)
(side 3)
(side 4)
(side 4)

Hvem kan søge og hvordan søger I?
Alle DFF’s medlemsklubber har mulighed for at søge puljen. Dog kan vestdanske klubber, der
deltager i DFF's Vestaftale ikke opnå støtte, da Vestaftalen allerede uddeler særlige
udviklingsmidler til disse klubber.
TRIN 1:
Hvis I overvejer at gennemføre én eller flere af ovennævnte aktiviteter, er det første skridt at læse
den nærmere beskrivelse af de forskellige aktiviteter, og de kriterier, der skal opfyldes, for
udbetaling af tilskud. Det kan I læse mere om nedenfor.
TRIN 2:
Hvis I ønsker at gennemføre aktiviteter på de nedenfor nævnte betingelser, eller hvis I har
spørgsmål, er det næste skridt at kontakte DFF’s Udviklingskonsulent Martin Wiuff på konsulentoest@faegtning.dk eller på tlf. 50536314. Han vil blandt andet kunne hjælpe jer med at komme i
gang med aktiviteterne, og med hvordan I får ansøgt om tilskuddet.
Vi håber, at I vil gribe chancen for at sætte gang i aktiviteterne til gavn for klubben og dens
medlemmer.
Med venlig hilsen
DFF’s Breddeudvalg

DFF’s B&U-udvalg

DFF's Udviklingskonsulent

1.

KVIK-Kassen

KVIK-kassen har en hurtig ansøgningsprocedure og kan søges til de mindre ting, som gør klubbens
bredde – og B&U-arbejde lidt sjovere, mere spændende eller lettere.
Der kan søges om max. kr. 1500,- pr. aktivitet. Beløb kan udbetales til konkrete sociale aktiviteter
for klubbens voksne breddefægtere eller B&U-fægtere (fest, udflugt e.lign) eller som et tilskud til
specifikt, nyt materiel for samme målgrupper. Der gives ikke tilskud til drift, lokaleleje, trænerløn.
Betingelser:
 Send en ansøgning til Udviklingskonsulenten (max. 1 A4-side). Beskriv kort, hvad jeres gode
idé går ud på, hvad der skal bruges penge til, og hvorfor klubben har brug for DFF’s hjælp.

2.

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter handler primært om at geare klubben til bedre at kunne løfte de opgaver,
den stilles over for. Det handler bl.a. om at sætte en række mål op for klubben, en handleplan,
herunder at gennemgå en proces. Aktiviteterne i projekterne kan omhandle udvikling i både
sportslige, foreningsmæssige, facilitets- og personalemæssige tiltag.
Støttebeløbet kan være på mellem kr. 5.000-12.000 alt efter indholdet af projektet. Støtten kan
anvendes til aktiviteter, materialer, m.m. – dog ikke løn. Der må gerne være medfinansiering fra
andre partnere – kommunen eller DIF – f.eks. kan et fastholdelsesprojekt være deltagelse i DIF’s
”Godt idrætsmiljø for unge”.
Udover den økonomiske støtte modtager klubben 3 besøg af DFF’s Udviklingskonsulent eller 8
timers samlet besøg.
Projekter kan omhandle:
- Rekruttering og/ eller fastholdelse af medlemmer – børn, unge, seniorer, veteraner
- Rekruttering og/ eller fastholdelse af frivillige – f.eks. forældre
- Rekruttering og / eller fastholdelse af trænere og dommere
- Klub / Træningsmiljø – hvad gør vi i dag, hvad vil vi gerne have, hvordan får vi det?
- Klubledelse - hvad gør vi i dag, hvad vil vi gerne have, hvordan får vi det?
Eller hvad vi sammen finder ud af kan udvikle klubben ud fra de anførte præmisser.
Betingelser:
 Der skal indgås en skriftlig aftale mellem DFF og klubben.
 Klubben skal udarbejde en målsætning, handlingsplan og et budget for projektet.
 Der skal være tale om et forløb, som strækker sig over min. 8 mdr.
 Klubben modtager konsulentbesøg
 Forløbet skal afsluttes med en rapport over forløbet, som beskriver resultater og processen
i forhold til målsætning og handlingsplan.
 Projekter, som angår elitearbejde, støttes ikke.
 Der ydes ikke støtte til løn.
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3.

Udenlandske fægtere til danske B&U- ranglistestævner

DFF ønsker at styrke såvel deltagerantallet og som niveauet ved de 6 danske ranglistestævner for
B&U, som ikke er B&U DM. Derfor yder DFF’s Udviklingspulje støtte til stævneafholdende klubber,
der ønsker at yde en ekstra indsats for at trække udenlandske fægtere t.o.m. kadetter til de
danske ranglistestævner.
Støtten kan benyttes af klubben til f.eks. tilskud til de udenlandske klubbers trænere og/eller
dommere, rabat til fægternes startgebyr, overnatning, forplejning, kammeratskabsaften med
gratis udenlandsk deltagelse eller lignende.

Betingelser:
 Klubben skal senest 1 mdr. før stævnets afholdelse indsende en kort ansøgning til DFF
indeholdende: Overslag over forventet udenlandsk deltagerantal, redegørelse for hvordan
støtten tænkes anvendt, beskrivelse af markedsføring overfor udlandet.
 Ansøgningen skal vedlægges et udkast til en engelsksproget og dansk stævneinvitation –
gerne med angivelse af rabat / støtte til udenlandske fægtere.
 Støtte udbetales alene såfremt DFF forud for stævnet har afgivet forhåndstilsagn til
klubben. Ansøgninger, der er indleveret for sent, afvises.
 Støtten udbetales på baggrund af klubbens rettidige indsendelse af resultatlister (senest 7
dage efter stævneafholdelse) til DFF ud fra antal ”unikke” udenlandske deltagere (ikke
”starter”), som deltager i konkurrencer for minorer t.o.m. kadet.
 Der udbetales kr. 150,- pr. "unik" udenlandsk deltager. Min. 10. Max. 40.

4.

Gæstebesøg

Klubber, der ønsker at have en træner, dommer, eller elitefægter på gæstebesøg fra en anden
klub i forbindelse med en træningsdag, træningssamling eller lignende, kan opnå tilskud på
1500kr. pr. aktivitet. Fællestræninger for hele klubbens medlemskreds og med andre klubber vil
have højeste prioritet ved fordeling af støtte.
Betingelser:
 DFF skal give forhåndstilsagn til støtte. D.v.s. der skal søges, inden aktiviteten afholdes.
 I forbindelse med ansøgning, skal en programskitse for aktiviteten og gæstens/gæsternes
navne sendes til DFF.
 Gæsten/gæsterne skal minimum være involveret i 3 timer af programaktiviteten.
 Indholdet må ikke have karakter af målrettet talent – og elitearbejde, men deltagere må
gerne tilhøre denne kategori, så længe træningen er åben for alle.
 Gæsten/gæsterne skal minimum være DFF Træner Niv. 2, FIE-dommer eller figurere på
DFF's Bruttolandsholdslister.
 Stævnedeltagelse betragtes ikke som et gæstebesøg.
 Gæstebesøg i forbindelse med aktiviteter, der allerede støttes af DFF, kan ikke opnå støtte.
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5.

Samarbejde med skoler og andre institutioner

Klubber, der sammen med DFF ønsker at indgå et samarbejde med skoler og andre institutioner
(f.eks. SFO-er, fritidsklubber, kommuner, idrætsråd, andre organisationer), om forløb med
fægtning i skolen/institutionen kan modtage følgende hjælp fra DFF til skolesamarbejdet:
a) DFF udlåner 2 store Leon Paul tasker med i alt 24 sæt Midi Fenceudstyr (manuelle plastvåben,
plastmasker og stofveste, samt lærervejledning) så længe forløbet varer.
b) Efter forløbsafslutning bliver 1 taske klubbens ejendom (værdi 4.500,-).
Se taskeindhold på:

Deltagelse i skoleaktiviteter eller projekter, hvor skolen/daginstitutioner indgår, medregnes også
(f.eks. idrætsdag, Skolesport og lign.) som aktiviteter i et forløb.
Betingelser:
 Der skal indgås en skriftlig aftale med mellem DFF, klubben og skolen/institutionen (på den
af DFF udarbejdede standardkontrakt).
 Der skal være tale om et længerevarende forløb, som involverer en eller flere
skoleklasser/grupper over flere måneder og 6-8 aktiviteter sammen med skolen/
institutionen - f.eks. besøg, således at samarbejdet udmønter sig i konkrete aktiviteter.
 DFF og klubben aftaler nærmere om afhentning af tasker eller levering uden beregning.
 I forbindelse med fortsatte samarbejder, hvortil DFF tidligere har tildelt støtte, tildeles
klubben højst udlån af tasker.

6.

”Tøsetræf” - træningssamlinger for damefægtere

Få støtte til en week-end med træning, læring og socialt fokus kun for unge og voksne
damefægtere – fra ”pige-kategorien” og opefter. Støtten udbetales som en bonus afhængigt af
deltagerantal. Træf der inddrager flere våbenkategorier vil blive prioriteret højest.
Betingelser:
 DFF skal give forhåndstilsagn til støtte. D.v.s. der skal søges, inden aktiviteten afholdes.
 Programmet skal omfatte min. 2 hele træningsdage á min. 6 timers aktivitet.
 Træffet skal være åbent for alle klubber og deltagerne skal være fra ”pige-kategori” og
ældre.
 Indholdet må ikke have karakter af målrettet talent – og elitearbejde, men deltagere må
gerne tilhøre denne kategori, så længe træffet er åbent for alle.
 Invitation med et udarbejdet dagsprogram samt en deltagerliste med navn, alder,
epostadresse og klub skal afleveres til DFF, før beløbet udbetales.
 Støttebeløbet udbetales som en bonus, såfremt ALLE kriterierne er opfyldt. Ved 10-15
deltagere udbetales kr. 2500. Ved flere end 15 deltagere udbetales 4000kr. Ved flere end
25 deltagere udbetales 6000kr. Ved flere end 35 deltagere udbetales 7000,-. Ved flere end
50 deltagere udbetales 8000,-.
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DFF håber, at Udviklingspuljen kan være mere til at sætte gang i nye, spændende
aktiviteter i klubberne.
Formål og baggrund
Formålet er, at 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.
DFF’s udvalg har ud fra målene i vores Handlingsplan 2014-2015 besluttet, hvilke aktiviteter, der
kan søges tilskud til og hvor meget, der bevilliges til de enkelte aktiviteter.
Så hvis I planlægger aktiviteter, der matcher Udviklingspuljens støttemuligheder, så skynd jer at
søge. Sidste bevillingsfrist bliver 31.12. 2014 – men projekter må gerne gennemføres i 2015
Hvad er betingelserne for tilskud?
Før I kan få tilskud til aktiviteter, skal der som regel indgås en skriftlig aftale mellem jeres klub og
DFF. Udviklingskonsulenten vil hjælpe jer med at indgå aftalen. I aftalen vil der stå, hvad jeres klub
og DFF hver i sær forpligter sig til. Aftalen skal indgås, før aktiviteten gennemføres. Desuden er der
indenfor de enkelte tilskudsområder forskellige betingelser, der skal være opfyldt. Disse
betingelser er beskrevet nedenfor.
Hvis det skulle ske, at flere klubber søger tilskud, end der er penge til rådighed, vil DFF’s udvalg
sammen med Udviklingskonsulenten afgøre, hvilke klubber der modtager tilskud - der vil blive
taget højde for, at så mange klubber som muligt får del i puljen.

Hvis I har spørgsmål, så
kontakt
Udviklingskonsulent
Martin Wiuff
konsulentoest@faegtning.dk
5053 6314
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