
Gennem medlemskabet af DFF er 
klubben også automatisk dækket 
på flere forsikringsområder. I kan 
læse mere om forsikringsordningen 
på www.idraettensforsikringer. 
dk. 

 
Har I spørgsmål, gode ideer eller en 
god historie, som I gerne vil dele 
med andre, så tag fat i konsulenten. 

 
INFORMATION & 
KONTAKT 

 
Klubben kan bruge DFF's 
hjemmeside og Facebooksider som 
nyhedsorganer. Det er godt at følge 
med på DFF’s  hjemmeside 
www.faegtning.dk, da den løbende 
opdateres, og nye informationer 
lægges ud.  

 

Hjemmesiden suppleres af facebook-
siderne  "Dansk Fægte-Forbund" og 
"Danmarks Fægtelandshold" samt af 
nyhedsmail og nyhedsbreve fra 
udviklingskonsulenten. 
 
Desuden kan I altid nå forbundet pr. 
mail på dff@faegtning.dk eller på 
telefon 43 26 20 97 (9-15 alle 
hverdage) – se www.faegtning.dk 
’kontakt’ for flere oplysninger. 
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HVAD ER DANSK 
FÆGTE- FORBUND? 

 

Dansk Fægte-Forbund (DFF), stiftet 
i 1907, er et fællesskab af 32 
fægteklubber fordelt over hele 
landet. 
DFF er organiseret som et 
specialforbund  under Danmarks 
Idrætsforbund (DIF) og 
repræsenterer også dansk fægtning 
i det internationale fægteforbund 
(FIE) og det europæiske forbund 
(EFC).  
 
I DFF tror vi på, at den bedste måde 
at dyrke fægtning på er gennem 
klubberne, og at et forbund løfter 
de opgaver, som bedst løftes i 
fællesskab. DFF er klubbernes klub. 
 
DFF’s øverste myndighed er 
Repræsentantskabet.  På det årlige 
repræsentantskabsmøde i april  
deltager klubberne og vælger bl.a.   
DFF's bestyrelse, som  lægger 
linjerne for forbundets arbejde.  
 
Se, hvem klubberne har valgt til 
DFF's politiske organer på 
http://www.faegtning.dk/om-
dff/organisation/. 
 
I hverdagen varetages mange 
opgaver af frivillige og de ansatte i 
DFF's Sekretariat, som består af: 
Delesekretær, udviklingskonsulent, 
projektansatte deltidskonsulenter 
og  landstræneren. 

Sekretariatet er en del af et 
fællessekretariat for en række 
mindre forbund i Idrættens Hus i 
Brøndby. Dette samarbejde sikrer 
faglig ekspertise og stabil, god 
service. 
 
DFF består også af udvalg og 
arbejdsgrupper, der på frivillig basis  
varetager meget af arbejdet på 
områderne:  Børn & unge, 
veteraner, bredde og elite.  
 
I er altid velkomne til at hjælpe i 
DFF som politisk valgte - eller ved 
bare at melde jer på banen og give 
en hånd med. 

 
 

HVAD INDEBÆRER  
MEDLEMSKABET AF 
DFF? 
 

Klubbens medlemskab af DFF 
betyder, at I er en del af et 
fællesskab med masser af 
fægtespecifik viden og 
know-how om klubarbejde.   
 
Som medlem af DFF åbner der sig  
døre for fægteklubben og dens 
medlemmer til: Stævner, lejre, 
kurser, aktiviteter, rådgivning og 
sparring. 
 
Vores aktiviteter og stævner for alle 
aldre, lige fra B&U-lejre til veteran-
DM, giver jer mulighed for at tage del 
i forbundsfællesskabet med alle de 
oplevelser og erfaringer, der ligger i 
det. 
DFF udbyder også træner-, dommer- 
og lederkurser. 
 
Vores regionale og nationale stævner 
finder I på: 
http://www.faegtning.dk/staevner/ 
 
Vores lejre og kurser finder I på: 
http://www.faegtning.dk/aktiviteter/ 
 
Alt sammen tiltag der kan udvikle 
klubben og dens fægtere. 
Jo mere aktivt I tager del i DFF’s 
tilbud, jo mere får I tilbage. 
 
I kan også trække på den viden om 
klubarbejde, som allerede eksisterer, 

så dybe tallerkener ikke skal opfindes 
hver gang nye ting skal prøves af: Se 
http://www.faegtning.dk/klubber/ 

 

HVAD KAN FORBUNDET 
ELLERS BYDE PÅ? 
 
Udviklingskonsulenten kan rådgive 
og sparre med klubben om 
klubarbejde, klubudvikling og meget 
andet. Konsulenten er aldrig længere 
væk end den nærmeste telefon og   
tager også gerne på klubbesøg. Et 
klubbesøg kan fx. dreje sig om 
konkrete emner  eller kan være et 
’tjek’ på, hvordan det går i klubben.  
 
Konsulenten hjælper årligt mange af 
DFF's klubber. 


