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Receptionen holdes i kontorfællesskabets lokaler
i Brøndby. I er meget velkomne til at kigge forbi
d. 29.05. kl. 15.
I må gerne fortælle Helge, om I kommer.

Jørgens opgaver bliver fra juni overtaget af
andre medarbejdere i KUF.

Afskedsreception for Jørgen
Jakobsen d. 29.05.
Tidspunkt: 29. maj 2015 kl. 15:00-17:00
Adresse: Kontorlokalerne, Idrættens Hus,
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.
Kontaktperson: Adm. leder Helge Mogensen Email - 20273533
For mange år siden var det en af mine første
konsulentopgaver at hjælpe DFF med at få en ny
sekretariatsmedarbejder og sætte vedkommende
ind i det administrative forbundsarbejde gennem
et jobtræningsforløb. Det var Jørgen Jakobsen, og
det føles lidt, som var det i går, og samtidigt som
om, Jørgen altid har været der. Sådan er det vel
med folk, man holder af og sætter pris på. I dag
ved Jørgen bestemt mere om DFF's
administrative opgaver, end jeg gør. Det har
været af stor betydning for DFF at have ansat
nogen til at klare det administrative og praktiske,
som aflaster de frivillige og andre, og får arbejdet
gjort: Sørger for medaljer til B&U DM, booker
mødelokaler, fornyr FIE-licenser, retter data i
Ophardt, svarer på mails og meget andet.

Børn fra de 2 nye klubber i Glostrup og Albertslund ved
deres og klubbernes første B&U DM i forrige weekend - De
fik medaljer, så det bliver sikkert ikke deres sidste DM...

Nyt fra projekt "Flere fægtere
i nye klubber"
På DFF's Repræsentantskabsmøde d. 26.04. var
projektmedarbejder, Mads Eriksen, forbi og
fortælle de fremmødte klubber, hvordan det går
med DFF's og DIF's fælles projekt om at starte nye
klubber og få flere til at fægte. Vi er stolte af, at
de 2 klubber, som vi startede i efteråret 2014 i
Albertslund og Glostrup, var blandt de klubber,
der deltog i forbundets årlige møde.

Men nu har Jørgen, som i en årrække har været
DFF's Sekretær senest igennem vores
kontorfællesskab med andre idrætsforbund
"KUF", valgt at gå pension ved udgangen af maj
for at nyde et velfortjent otium. Derfor holdes
der reception for Jørgen d. 29.05.
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Mads kunne bl.a. fortælle, at vi er noget bagud i
forhold til vores delmål for medlemstal, hvilket
bl.a. skyldes, at projektet kom senere fra start
end forventet, og at vi indledte med en ret
grundig undersøgelse af, hvilke kommuner det
bedst kunne betale sig at starte i. Det sidste er
omtalt tidligere i Nyhedsbrev 2-2014. Da flere
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fægtere, er et vigtigt mål for os alle, så forsøger vi
at "indhente" målet om flere medlemmer i
klubberne ved blandt andet at starte
voksentræning. I Glostrup startede der
voksentræning i vinter med fokus på forældre til
børnemedlemmerne, og i Albertslund går det løs i
denne uge. Desuden har vi yderligere
rekrutteringsaktiviteter for børn over
sommerferien og iværksætter skolesamarbejder i
begge kommuner.

Ringsted - og fra gamle fægtere, der vil genstarte
eller vil give en hånd med.

Til gengæld er vi foran på points, hvad angår mål
for de nye fægteres stævnedeltagelse. Fx. har de
allerede været med til B&U-DM - og har vundet
medaljer. Men især Holbæk Cuppen har haft pæn
deltagelse og har været god lege-/læreplads for
de nye - bl.a. fordi "gamle" klubber og fægtere
har været gode til at tage imod de nye. Tak!

Er I også Fægtekunstens
Venner?

DFF's projektmedarbejdere, Mads Eriksen og Dan
Bjergvang, hjælper gerne med gode råd om
kontakt med kommuner og
rekrutteringsaktiviteter, hvis andre fægteklubber
har behov.

Støtteforeningen "Fægtekunstens Venner"
fortæller DFF, at der p.t. kun er 45 medlemmer af
dette hæderkronede selskab, som siden 1910 har
støttet dansk fægtning.
Det kan jo næsten ikke være rigtigt, når der trods
alt er aktive 1475 fægtere i Danmark samt
familie, venner og tidligere fægtere, der alle kan
melde sig ind og støtte dansk fægtning for et
yderst beskedent grundbeløb.

Nye klubber på vej i Rødovre,
Høje Taastrup og Ringsted
I forbindelse med ovennævnte projekt starter der
2 nye klubber i Rødovre og Høje Taastrup efter
sommerferien, som tidligere bebudet.

Det fortælles i øvrigt, at det bestemt ikke skader
på chancerne for at få støtte fra foreningen som
klub eller fægter, at man er medlem. Støtten
finansieres af kontingentindbetalinger.

I Rødovre er træningen allerede startet gennem
"Fritid for dig" i Rødovre Kommune, hvor børn for
170kr. kan fægte i månederne op til
sommerferien, inden klubtræningen begynder.

Så se at få meldt folk ind via hjemmesiden.

Ad anden vej håber vi også på at kunne starte
fægtning på Ringsted-egnen til september.
I må gerne være med til at sprede det glade
budskab. Vi hører meget gerne fra folk, der vil
starte med at fægte i Rødovre, Høje Taastrup og
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I en mindre fægteklub, Fléche i Holbæk, tjente de
1800kr. på at sælge skrabelodder til fordel for
Diabetesforeningen. Selv om man ikke er mange
medlemmer, kan man altså godt skaffe penge til
klubkassen, som gør en forskel. Og hvad kan det
ikke blive til, hvis I er mange medlemmer, der kan
hjælpe i klubben? Få idéer fra landsdækkende
velgørende foreninger, som I kan sælge lodder
for her. Og få endnu flere idéer til at få flere
grunker i klubkassen her.

KlubLiv
Danmark Tjen
støttekroner
til klubkassen
- med jeres
Dankort
KlubLiv Danmark er en ny mikrosponsormodel
med DGI i ryggen baseret på handel med
Dankort.

Årets klub 2014

En kunde (fx. et klubmedlem eller en ven af
klubben) tilmelder sit Dankort til KlubLiv Danmark
og vælger op til 3 foreninger blandt de klubber,
der er med i KlubLIV Danmark, og som kunden
ønsker sponsorater skal gå til. Butikker, der siger
ja til at blive KlubLiv-sponsorer, kan vælge at give
fx. en procentdel af omsætningen fra handlen
med kunden eller et fast beløb pr.
Dankorttransaktion til de foreninger, som kunden
har valgt. Ikke kun DGI-foreninger, men også
foreninger under DIF kan være med.
Fra 1. juni 2015 rulles systemet ud, så klubbens
medlemmer og andre kan optjene støttekroner,
når de handler med deres Dankort. Foreningen
(og medlemmerne) kan allerede nu tilmelde sig
som medlemmer af KlubLiv Danmark på
hjemmesiden: www.klublivdanmark.dk. Her eller
i den folder, som DIF har sendt til alle
fægteklubberne, kan I også læse med om
ordningen.

Fægteklubben Trekanten blev på
Repræsentantskabsmøde i år udpeget til "Årets
klub 2014". Bestyrelsens begrundelsen var bl.a.:




Skrabelodder - Sælg lodder og

Klubben formår i forhold til sin størrelse
at sende trænere til DFF's
Træneruddannelse.
Klubben hjælper andre klubber og
forbundsfællesskabet, senest i forhold til
JAF B&U.

tjen støttekroner til klubkassen
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Klubben engagerer sig politisk i
forbundets arbejde ved at stille op til
udvalg med frivillige politikere.
 Klubben er aktiv til stævner regionalt og
på landsplan både som deltager med
fægtere og som stævnearrangør.
 Klubben får engageret frivillige i
klubarbejdet på en god og aktiv måde – i
en sådan grad, at det giver genlyd
udenfor fægteklubben – fx. hos
medarbejderne i Viborg Kommune.
 Klubbens ledelse har god energi og godt
humør, og er til inspiration for andre.
DFF's Formand overrakte en gave til en
repræsentant for klubben. Gaven bestod af besøg
af assisterende landstræner Mads Hejrskov i 2
dage i klubben. Senere følger en pokal, som DFF
graverer (billede ovenfor).

Bliv Årets Klub - det smitter
Det kan i øvrigt måske godt smitte, at DFF kårer
en fægteklub til årets klub, for i 2012 kårede vi
FKT Vordingborg til årets klub. I år blev klubben
så nr. 2 i Vordingborg Kommunes konkurrence
om årets klub 2014. Det skyldes dog nok i højere
grad, at klubben har fortsat det gode arbejde, vi
fik øje på for nogle år siden. (Billede nedenfor).

I Viborg kan der til tider gå kage i fægtningen - på den
smagfulde måde.....

1-2-Trænerkursus 2015
Vil I have et kursus med mig som
underviser inden udgangen af 2015?
I 2014 holdt jeg testkurser i Vordingborg og
Gilleleje, men jeg vil gerne holde 2 kurser til i
2015.
I skal i klubben eller sammen med andre klubber
kunne stille med min. 5 kursister og kurset skal

Vordingborg (Årets Klub 2012 i DFF) hædres med en check
for 2.plads i kommunens Årets Klub 2014-konkurrence.

Nyt fra Udviklingskonsulenten

2-2015

Side 4

være åbent for deltagere fra andre klubber. Så
kommer jeg gerne og holder kurset hos jer.

At træffe de rigtige beslutninger i pressede
situationer.

Kontakt mig for nærmere aftale. Jeg kommer
gratis ud til jeres klub, men kursusmaterialerne
skal I selv betale - se nedenfor.

At kommunikere klart, tydeligt og høfligt.
At have overblik og analysere komplekse
forhold.

Læs mere om 1-2-træner på:
http://www.faegtning.dk/projekter/1-2-traener2014-15/

Trænere lærer:
At formidle og undervise - hvis du kan klare
et børnefægtehold, kan du klare hvad som
helst.....

Afhold selv kursus
I kan også holde kurset helt selv for jeres nye
trænere i klubben. I bestiller bare materialerne
hos DFF, og så kan I selv bestemme, hvornår I
holder det 8 timer lange kursus med jeres egne
trænere som undervisere. De to moduler i kurset
kan tages på en dag eller fordeles over to-tre
aftener.

At lede, kommunikere, planlægge, holde
møder.
Synliggør, hvad jeres dommere og trænere
får ud af at arbejde og uddanne sig for
klubben.

Kursusmaterialer for op til 18 pers. koster kun
500,- (50,- ekstra pr. tshirt). I får: Trykte
undervisningshæfter, lærervejledninger,
drikkedunke, clipboards o.a. - samt tshirts, hvis I
tilkøber dem.

Har I husket at prikke til de unge og sætte dem i
gang som trænere og dommere?

Få viden og værktøjer om rekruttering og
fastholdelse af frivillige på vores hjemmeside.

Bestilling og information

DFF har også en specifik side om
ungdomsværktøjer.

Bare kontakt DFF's Udviklingskonsulent, når I selv
vil afholde kursus.

Verdens billigste
lederuddannelse
At være træner eller dommer for en
fægteklub giver nogle af de uformelle
lederkompetencer (realkompetencer), som
efterspørges i mange ledelsesjob. Med et
frivilligt arbejde som dommer eller træner
kommer unge billigt og godt i gang med at
lære at være ledere.
Dommere læer:
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DFF's Adfærdskodeks om
matchfixing
DFF's bestyrelse har på foranledning fra DIF
udarbejdet et adfærdskodeks om
matchfixing. I kan læse reglerne her. Husk, at
alle er forpligtede til at overholde reglerne.
Fægtning er næppe det store spilleobjekt,
men hvis I, fx. på internettet, støder på spil
på fægtning, så må I egentlig gerne fortælle
DFF det. Skriv til dff@faegtning.dk.

Fik I læst om fægtning i
Puls"?
I det nyeste nummer af Team Danmarks blad
"Puls" kunne I læse om Frederik von der Osten og
fægtning på side 16-25. Fægteren prydede endda
forsiden. Læs Puls nr. 37 - april 2015 her.

Dansk fægtefilm
på vej
Nøj, så er der snart dansk
fægtefilm, se traileren til
"Fægtemesteren"/ "The
Fencing Champion" her.
FKT Østerbro havde inviteret
udviklingskonsulenten med
til snigpræmiere d. 26.04.,
og I kan glæde jer til at se
den fine film på DR Ultra til september.

I Nyhedsbrevets serie om spændende,
praktiske/alternative klubanordninger bringer vi
denne gang denne simple anordning til placering af
våben: Vasketøjskurv med låg - godt tænkt (billede
ovenfor).
Man kan også gå til ekstremerne (billede nedenfor):

Husk, alle stævne- og aktivitetstilbuddene til
klubberne på vores hjemmeside:
http://www.faegtning.dk/staevner/
http://www.faegtning.dk/aktiviteter/
Med venlig hilsen
DFF Udviklingskonsulent
Martin Wiuff
5053 6314
konsulent-oest@faegtning.dk
Nyt fra Udviklingskonsulenten

2-2015

Side 6

