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I kan allerede nu se en elektronisk version af
bogen her.

Fægte-flash-mob Tivoli, DR
Sommersummarum, Vilde
Vulkaner m.m.
I sommerferien og ved sæsonstarten har flere
klubber arrangeret rekrutteringsaktiviteter og
markedsføring, der får synliggjort klubberne og
sporten. Godt gået! Lad os håbe, det gode
arbejde bringer os flere medlemmer rundt
omkring. Her kommer et lille udpluk af
aktiviteterne:

Ny børnefægtebog lanceringsdag
Lørdag d. 10.10. til Rudersdal Open deler DFF ud
til klubberne af vores nye bog "Min første bog om
fægtning" skrevet og illustreret af italieneren
Massimiliano Longo.
Bogen er nok den første børnebog om fægtning
på dansk nogensinde. Målgruppen er fægtebørn
mellem 8 og 12 år - til højtlæsning eller
selvlæsning. Men voksne kan nok også have
glæde af bogen.

Fencing-mob Tivoli 06.09.
Søndag d. 06.09. deltog op til 80 fægtere fra flere
danske klubber med Fægteklubben Trekanten
Østerbro som arrangør i en fægteopvisning på
Plænen i Tivoli. Samtidigt blev der fægtet over
hele verdenen. For "fencing-mob" er et initiativ
fra det italienske fægteforbund, hvor alverdens
fægteforbund og klubber kan deltage med en
fægteopvisning på en i øjenfaldende lokalitet i
deres land, landsdel eller by. I alt deltog 181 byer
i 38 lande i år. Se videoer her.

Vi giver alle fægteklubberne en gratis stak, så I
kan forære bogen til alle jeres nye børne - og
ungdomsmedlemmer som en velkomst- eller
indmeldelsesgave. Klubber, der ikke møder op til
stævnet, får bøgerne sendt med posten.
Også senere kan I alle få flere, så længe lager
haves. Vi har trykt 1000 eksemplarer.
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DR Sommersummarum 01.07.
Vi fik også synliggjort sporten, da fægtning var på
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Historisk VM-bronze på senior herrekårde
Patrick Jørgensens fantastiske VM-medalje i juli
på herrekårde - den første danske seniorkårdeVM-medalje i 65 år - gav den forventelige
medieomtale i en række medier.

"Summersummarum" d. 01.07. Der blev sendt
direkte fra Helsingør. Temaerne var Holger
Danske og kamp og krig.
Derfor fortalte Christoffer og Anton fra FKT
Østerbro om fægtning, Holger Danske alias Tvværten "Kalle" øvede sig i fægtning, og så
kæmpede Holger Danske til slut bravt mod
Christoffer. Se indslaget.

Det giver stolthed, energi og glæde blandt
eksisterende fægtere og trækker vel nogle nye til.
Men vi skal huske på, at mange undersøgelser
viser, at internationale medaljer sjældent i sig
selv giver flere nye medlemmer. Der skal fortsat
rekrutteringsaktiviteter og gode klubtilbud til
begyndere til.
Er begynder-set-uppet i orden?
Uanset hvilke rekrutteringsaktiviteter vi sætter i
søen, skal vi også huske at sørge for, at set-uppet
for at starte og blive i fægteklubben skal være i
orden - ellers mister vi de folk, som
rekrutteringen skaffer. Måske er der brug for et
servicetjek:

Vilde Vulkaner 2015 i Vordingborg
Flere fægteklubber har også over sommeren haft
"prøv-at-fægte-aktiviteter" for børn i
sommerferien. En af de lidt "vildere" var på børne
-og ungdomsfestivalen "Vilde Vulkaner" i juli,
hvor FKT Vordingborg gjorde en stor indsats for,
at mange tusind festivalbørn fra hele Danmark
havde mulighed for at prøve fægtning. Se
stemningsvideo her.

- Er der gode rutiner i klubben for at tage godt
imod nye fægtere? Hos lederne, trænerne og
fægterne.
- Har vi gode begyndertrænere?
- Er træningen også spændende for begyndere?
- Har vi gode aktiviteter ud over træningen til
begynderne og let øvede?
- Er der plads på holdet, i lokalet, har vi udstyr
nok?
Få inspiration til mere rekruttering og
fastholdelse
På DFF's hjemmeside har vi samlet en masse
materiale om både rekruttering og fastholdelse af
medlemmer - se mere her.
I kan også altid kontakte mig i DFF for inspiration
og hjælp til jeres idéer.
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Ny klub nær Ringsted Kværkeby IF - Fægtning
DFF's Bestyrelse har i juni optaget KIF-Fægtning v.
Kværkeby IF i forbundsfællesskabet og ønsker
klubben hjerteligt velkommen.
Kværkeby ligger ved Ringsted på Midtsjælland.
Endnu en bar plet på fægtedanmarkskortet fyldes
dermed ud.
Træningen startede torsdag d. 03.09. på
Kværkeby Friskole med 13 interesserede
deltagere.

Nyt fra projekt "Flere fægtere
i nye klubber"

Vil du starte i klubben eller give en hånd med, så
kontakt klubbens formand Linda Lyngby
Henriksen: linda@kvaerkebyif.dk
Tv-indslag fra TV-Midtsjælland d. 19.06:
http://tv-midtsjaelland.dk/?poditemid=31712

Hen over sommeren har projektet afholdt flere
rekrutteringsaktiviteter både i de to etablerede
klubber, Albertslund og Glostrup, og i de
planlagte klubber i Rødovre og HøjeTaastrup. I
Albertslund deltog projektet bl.a. i Børnefestugen
i juni, hvor et par hundrede børn fik fægtet i et
lille cirkustelt (se billeder). Aktiviteterne giver nye
medlemmer til alle 4 klubber.
Inden sommerferien fik Glostrup afholdt sit første
klubmesterskab med ca. 12 fægtere.
Efter sommerferien er træningen gået i gang i alle
4 kommuner. I Glostrup og Albertslund er der
træning for børn og voksne 1 gang pr. uge på
forskellige ugedage. I Rødovre og Høje Taastrup
er træningen også skudt i gang, og inden Nytår
skal dette munde ud i egentlige klubstiftelser
med stiftende generalforsamlinger og valg af
bestyrelser.

DFF har hjulpet klubben i gang med råd og
vejledning, udstyrsudlån, hjælp til udstyrsindkøb
og økonomisk støtte.
Kender I nogen, der vil starte en klub et sted i
landet, så kontakt os i DFF.

Tjen kroner til klubkassen nr. 1 - Klubliv Mobilabonnement
Nyt fra Udviklingskonsulenten
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Med et Klubliv Mobil abonnement støtter du
automatisk din lokale idrætsklub med 10% af dit
mobilabonnement.
Det bliver ikke dyrere for dig at bruge mobilen,
for Klublivmobil sponsorerer de 10% ,og du kan
løbende følge med i, hvor meget du har bidraget
til din klub.

Et kursus er afholdt i København d. 12.09. Næste
kursus finder sted i Aarhus d. 27.09. (Klik for at få
invitation).
Flyer/plakat til ophæng/uddeling i jeres klub
(klik).

Klubliv mobil er en del af Klubliv Danmarkkonceptet, hvor klubbens medlemmer kan
optjene penge til klubben gennem varekøb med
Dankort (microsponsorater). Læs hvordan
klubben tilmelder sig Klubliv Danmark og
Klublivmobil her.

1-2-idrætsleder - bliv bedre
rustet som ny klubleder på
bare 1 dag
I samarbejde med en række andre idrætsforbund
tilbyder DFF klubberne et lynkursus for nybagte
eller kommende klubledere.
Kurset 1-2-idrætsleder henvender sig til unge,
men andre kan også være med. Kurset tager blot
1 enkelt dag, og formålet er at give deltagerne
noget viden og nogle værktøjer, der ruster dem
til ledelsesarbejdet i klubben som f.eks. en post i
en klubbestyrelse.
Vil man uddanne sig yderligere har bl.a.
kommuner og Danmarks Idræts-Forbund mange
flere og længere kurser. Så DFF's kursus er blot en
lille smagsprøve, der kan klæde folk lidt på til
bedst muligt at komme i gang og fungere som
ledere i klubben.
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På DFF's hjemmeside har vi flere idéer til,
hvordan I kan finde penge til klubbens arbejde.

1-2-Træner - bliv bedre rustet
som ny træner på bare 1 dag

Søg DFF's udviklingspulje!

Vil I have et kursus med mig som
underviser?

Vi har stadig penge på budgettet i
Udviklingspuljen 2015, hvor klubberne kan søge
tilskud til forskellige aktiviteter, der skal finde
sted ude i klubberne i 2015-16. Læs, hvad der
støttes her.

1-2-træner er DFF's lynkursus til uddannelse af
hjælpetrænere og en forsmag på vores
Trænerkursus Niv. 1.
I 2014 holdt jeg testkurser i Vordingborg og
Gilleleje, men jeg vil fortsat gerne holde kurser
for jer i jeres klub.
I skal i klubben eller sammen med andre klubber
kunne stille med min. 5 kursister. Så kommer jeg
gerne og holder kurset hos jer.
Jeg kommer gratis ud til jeres klub, men
kursusmaterialerne skal I selv betale - kr. 70 pr.
deltager/ min. kr. 500.
Kontakt mig for nærmere aftale: DFF's
Udviklingskonsulent
Læs mere om 1-2-træner på:
http://www.faegtning.dk/projekter/1-2-traener2014-15/

Tjen kroner til klubkassen nr. 2 - www.foreningspapir.dk
På www.foreningspapir.dk kan I bestille
toiletpapir og køkkenruller fra Lambi, som I
videresælger til venner af klubben. De kan så af
jer købe et produkt, de bruger hver dag, og
samtidigt støtte jeres foreningskasse.

PC som meldeapparat?
Med lidt hjælp på 1500kr. fra Kvikkassen i DFF's
Udviklingspulje købte FKT Vordingborg i
slutningen af 2014 et amerikansk
softwareprogram (VSM), der får en pc til at
fungere som meldeapparat. Programmet
fungerer på alle 3 våben og har tidtagning, score
og mange andre muligheder, der minder om
dem, som de store og rigtig dyre meldeapparater
har.
Indkøbet førte til et lille projekt, hvor klubben fik
medlemmerne til at donere brugte pc-er, købte
fjernbetjeninger og licenser til flere meldere. Der
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blev lavet transportvogne til "apparaterne", hvor
også gulvledninger og oprullerne kan opbevares,
så alt er lige til at rulle ud fra depotrummet, når
der skal trænes. For ca. 17.000kr., som en
sponsor bidrog til, har klubben nu 6
"meldeapparater" til deres træning.
Vil I vide mere, så se videoen her - og kontakt
Peter Aagaard Petersen fra FKT Vordingborg.

Involveringsmøde d. 04.10. om
ny organisation i DFF
DFF's bestyrelse inviterer jer til et
involveringsmøde om vores fremtidige
organisation søndag den 4. oktober klokken
11.00 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605
Brøndby.

DIF tips til klubledere

Vi håber, at I vil prioritere denne dag, da det er et
vigtigt møde i forbindelse med et fælles
forståelsesgrundlag og den videre proces i vores
projekt med at skabe en fremtidssikret
organisation.
På mødet skal vi bl.a. drøfte:
 Hvilke udfordringer står overfor DFF
overfor på kort, mellemlangt og langt
sigt?
 Hvilke forventninger har klubberne til
forbundet?
 Hvilke forventninger har
DIF/Teamdanmark til forbundet?

Danmarks Idrætsforbunds blad "Idrætsliv" har
samlet en lang række tips og gode råd til landets
mange klubledere. Tjek dem ud her:
Sådan kommer I i lokalpressen
Sådan får I kontingentkronerne i hus
Sådan gør I jeres frivillige klar til at arbejde på
festivaller
Sådan siger I tak til de frivillige
Sådan skaber I samarbejde mellem motion og
elite
Sådan får I styr på de frivillige
Sådan agerer I på Facebook
Sådan får I den perfekte sæsonstart

Meld venligst tilbage inden 15. september om
fremmøde til DFF's formand. Jan Sylvest Jensen:
4046 6411.

Ny fægtefilm: The Fencer

Med venlig hilsen

Det bliver sikkert spændende at se filmen "The
Fencer", som er kommet her i 2015. Filmen er en
estisk-finsk produktion, som bygger på en
autentisk historie om en estisk fægtetræner på
en skole i Estland under sovjettiden. Desværre
vises filmen vist ikke danske biografer. Se trailer.

DFF Udviklingskonsulent
Martin Wiuff
5053 6314
konsulent-oest@faegtning.dk
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