
 

Nyt fra Udviklingskonsulenterne

Senior og junior DM står for døren:

Så nærmer tiden sig for årets Senior DM i Bededagsferien og Junior DM i weekenden efter. 

Værterne er henholdsvis Rudersdal og Kalundborg Fægteklub. Det bliver spændende at se, hvem 

der bliver danske mestre til disse stævner, hvor bredde og elite, nye og gamle fægtere mødes. 

Senior DM vil der være Gallamiddag for klubbernes ledere.

Find invitationerne her: http://www.faegtning.dk/sider/side_110.aspx

 

Igen i år er fægtningens DM-hjemmeside oppe at køre

indslag om slagets gang. Tag et kig på 

række videoindslag på siden. 

 

Flere klubber og fægtere er opmærksomme på op til DM at forny licenser på fægtere, der endnu 

ikke har indløst licens for denne sæson. In

at stille op til såvel DM som danske ranglistestævner. 

DFF’s Sekretariat har ved gennemgang af ra

stævner uden licens! DFF gør stævnearrangørerne opmærksom

tilladt og at licenslisten skal kontrolleres inden stævnestart. Samtidigt gør vi fægterne opmærksomme på, 

at Sekretariatet efter Senior og Junior DM gennemgår ran

til fægtere registrerede på rangliste

Læs  om DFF’s licensregler på  http://www.faegtning.dk/sider/side_150.aspx

 

DFF’s relancerede Seniorrangliste har

våben er udpegede. I forbindelse med 

DM vil også vinderne af ranglisterne få overrakt 

for ranglisterne her http://www.faegtning.dk/sider/side_85.aspx

 

DFF repræsentantskabsmøde

Kom og vær med til at bestemme fremtiden i fægteklubbernes klub: Dansk Fægte

Der er mange ledige udvalgsposter. 

 

Tuborgs  Grønne Fond uddeles i 2010:

Tuborgs Grønne Fond uddeles kun hvert andet år. I 

mindre projekter. Måske en mulighed for kl

noget de lige går og mangler. Ansøgni

 

Projekt Skolesport og Stævnesnacks:
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for årets Senior DM i Bededagsferien og Junior DM i weekenden efter. 

s Rudersdal og Kalundborg Fægteklub. Det bliver spændende at se, hvem 

der bliver danske mestre til disse stævner, hvor bredde og elite, nye og gamle fægtere mødes. 

Senior DM vil der være Gallamiddag for klubbernes ledere. 

http://www.faegtning.dk/sider/side_110.aspx. 

hjemmeside oppe at køre med nyheder før, under og 

indslag om slagets gang. Tag et kig på www.danmarksmesterskaber.dk. I år findes der også en 

Flere klubber og fægtere er opmærksomme på op til DM at forny licenser på fægtere, der endnu 

løst licens for denne sæson. Indløst licens er ifølge DFF’s Vedtægter 

som danske ranglistestævner.  

gennemgang af ranglisteresultaterne konstateret, at nogle

stævnearrangørerne opmærksomme på, at deltagelse uden licens ikke er 

tilladt og at licenslisten skal kontrolleres inden stævnestart. Samtidigt gør vi fægterne opmærksomme på, 

at Sekretariatet efter Senior og Junior DM gennemgår ranglisterne på ny, og udsender

ranglisterne uden licens.  

http://www.faegtning.dk/sider/side_150.aspx.

s relancerede Seniorrangliste har løbet i et år, og vinderne af Seniorranglisten på de forskellige 

våben er udpegede. I forbindelse med kåringen af danske mestre på de respektive våben

vil også vinderne af ranglisterne få overrakt DFF’s pointpokaler for seniorer

http://www.faegtning.dk/sider/side_85.aspx. 

DFF repræsentantskabsmøde er flyttet til d. 30.05.: 

Kom og vær med til at bestemme fremtiden i fægteklubbernes klub: Dansk Fægte

ledige udvalgsposter.  

Tuborgs  Grønne Fond uddeles i 2010: 

Tuborgs Grønne Fond uddeles kun hvert andet år. I år kan fonden, som støtter bl.a. sport gennem 

mindre projekter. Måske en mulighed for klubberne til en mindre økonomisk håndsrækning til 

noget de lige går og mangler. Ansøgningsskema findes vedhæftet dette brev.
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der bliver danske mestre til disse stævner, hvor bredde og elite, nye og gamle fægtere mødes. Til 

før, under og efter DM med  
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Flere klubber og fægtere er opmærksomme på op til DM at forny licenser på fægtere, der endnu 

s Vedtægter en betingelse for 

nogle fægtere deltager i 

på, at deltagelse uden licens ikke er 

tilladt og at licenslisten skal kontrolleres inden stævnestart. Samtidigt gør vi fægterne opmærksomme på, 
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på de respektive våben under 

okaler for seniorer. Se Slutstillingen 

Kom og vær med til at bestemme fremtiden i fægteklubbernes klub: Dansk Fægte-Forbund. 

år kan fonden, som støtter bl.a. sport gennem 

ubberne til en mindre økonomisk håndsrækning til 

vedhæftet dette brev.. 



 

I løbet af maj vil klubberne få tilsendt en ku

”Stævnesnacks”-projektet (se også DFF

Skolesport. DFF deltager i begge projekter.

 

Danske fægtesommerlejre: 

Igen i år er der danske sommerlejre for fægtere i ferien. Alle invitationer ligger klar 

til jer, og der er åbnet for tilmelding 

 

• 04.-10.07. 2010. International Fægtelejr for junior & senior kårdefægtere.

Sted: Den Internationale Højskole, Helsingør.

• 15.,16. og 18.07. 2010 DFF

underholdning for B&U-fægtere på kårde og

Alder 8 - 15 år.  

• 26.-31.07. 2010 DFF's B&U

og kårde. Vi håber på stor deltagelse fra alle landets klubb

• 05.-08.08. 2010 Trekantens Sommerlejr i Sakskøbing. 

Stor sommerlejr med gæster fra udenlandske venskabsklubber. For alle aldre og våben. 

• 14.-28.08. 2010 DFF Træningslejr i Wroclaw, Polen, for seniorer og juniorer.

intensiv sommerlejr for unge og voksne fægtere med Udviklingskonsulent Vest.

Find invitationer på http://www.faegtning.dk/sider/side_117.aspx

 

DFF Dommerprøve og  kursus

Næste chance for at sende fægtere til DFF National Dommerprøve er ved Junior

Udnyt lejligheden til at få uddannet d

sende fægtere af sted til stævner med dommerkrav. Til Junior

ved optælling af pligtdommere til stævnet.

Find invitation her: http://www.faegtning.dk/sider/side_126.aspx

Næste nationale dommerprøve efter Junior DM bliver på DFF

 

Se FIE’s stævner på Youtube:

Fie har lagt videoer fra en række store fægtestævner på Youtube, så hvis I trænger til at se noget 

topfægtning på video, så kig med på 

 

Med venlig hilsen 

 

Martin Wiuff 

Udviklingskonsulent Øst/org 

50536314 

konsulent-oest@faegtning.dk 

 

af maj vil klubberne få tilsendt en kuvert med foldere indeholdende information om 

projektet (se også DFF’s hjemmeside og tidligere nyhedsbrev) samt Projekt 

Skolesport. DFF deltager i begge projekter. 

 

Igen i år er der danske sommerlejre for fægtere i ferien. Alle invitationer ligger klar 

til jer, og der er åbnet for tilmelding – så tøv ikke med at få planlagt fægteferien.

10.07. 2010. International Fægtelejr for junior & senior kårdefægtere.

Sted: Den Internationale Højskole, Helsingør. 

15.,16. og 18.07. 2010 DFF-Sommerskole i fægtning i Hellerup. 3 dages fægtning og 

fægtere på kårde og fleuret med Udvilingskonsulent

DFF's B&U-lejr 2010 i Bramming. Den store børne - og ungdomslejr på fleuret 

Vi håber på stor deltagelse fra alle landets klubber. 

08.08. 2010 Trekantens Sommerlejr i Sakskøbing.  

Stor sommerlejr med gæster fra udenlandske venskabsklubber. For alle aldre og våben. 

DFF Træningslejr i Wroclaw, Polen, for seniorer og juniorer.

intensiv sommerlejr for unge og voksne fægtere med Udviklingskonsulent Vest.

http://www.faegtning.dk/sider/side_117.aspx. 

kursus d. 08.-09.05. 2010 ved Junior DM i Kalundborg

Næste chance for at sende fægtere til DFF National Dommerprøve er ved Junior

Udnyt lejligheden til at få uddannet dommere med dansk dommerlicens, så klubben lettere kan 

til stævner med dommerkrav. Til Junior-DM medregnes klubbens kursister 

til stævnet. 

http://www.faegtning.dk/sider/side_126.aspx. 

Næste nationale dommerprøve efter Junior DM bliver på DFF’s sommerlejr I Bramming 

s stævner på Youtube: 

r lagt videoer fra en række store fægtestævner på Youtube, så hvis I trænger til at se noget 

topfægtning på video, så kig med på http://www.youtube.com/fievideo 

vert med foldere indeholdende information om 

’s hjemmeside og tidligere nyhedsbrev) samt Projekt 

Igen i år er der danske sommerlejre for fægtere i ferien. Alle invitationer ligger klar 

tøv ikke med at få planlagt fægteferien. 

10.07. 2010. International Fægtelejr for junior & senior kårdefægtere. Bredde-subelite. 

3 dages fægtning og 

Udvilingskonsulent Øst og andre trænere. 

og ungdomslejr på fleuret 

Stor sommerlejr med gæster fra udenlandske venskabsklubber. For alle aldre og våben.  

DFF Træningslejr i Wroclaw, Polen, for seniorer og juniorer. Lang og dejlig, 

intensiv sommerlejr for unge og voksne fægtere med Udviklingskonsulent Vest. 

alundborg: 

Næste chance for at sende fægtere til DFF National Dommerprøve er ved Junior-DM i Kalundborg. 

dansk dommerlicens, så klubben lettere kan 

DM medregnes klubbens kursister 

Bramming i juli. 

r lagt videoer fra en række store fægtestævner på Youtube, så hvis I trænger til at se noget 


