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Fægteklubben
Aramis Dragør er
stiftet d. 24.05.
Klubben vil starte
træning for børn og
meget gerne også voksne til august i
Hollænderhallen i Dragør, hvor der er stillet
lokale til rådighed. Blandt initiativtagerne til
klubben er nogle fægtere bosiddende i Dragør.
Klubben vil indledningsvist fægte kårde og lidt
fleuret.

OBS: MEDLEMTAL og
MEDLEMSUDVIKLING findes som tillæg til
dette nyhedsbrev: DFF's medlemsudvikling
og medlemsfordeling

Nye kontorlokaler
Kontorfællesskabet, KUF, hvor DFF har sekretariat
sammen med flere andre forbund, er flyttet til
nye, større lokaler på 3. sal i Bygning 1 i Idrættens
Hus. DFF's sekretær, Marianne, og
projektkonsulenterne, Dan og Mads, kan I finde i
de nye lokaler, hvor der også findes fælles
mødelokaler, som DFF's bestyrelse og udvalg kan
benytte. Jeg arbejder fortsat fra vores
"forkontor" på Østerbro i København - d.v.s. på
min hjemadresse.

Nye klubber i DFF

2016

Husk at tage godt imod alle de nye klubber og
fægtere rundt omkring i Fægtedanmark.
DFF byder de 2 nye klubber hjerteligt
velkommen i forbundsfællesskabet
Hvis du eller nogen, du kender, går og drømmer om at
starte en fægteklub, så kontakt gerne DFF.

Først på året startede Sorø Akademis Fægteklub.
Siden da er yderligere 2 klubber kommet til i
2016! Vejle Fægteklub og FK Aramis Dragør.
Vejle Fægteklub blev
stiftet d. 02.04., har fundet
et træningsted og er
begyndt at træne.
Kommunen og DFF yder
økonomisk starthjælp til
klubbens indkøb af materiel.
Klubbens træner, Dennis Wovern Nielsen, som
tidligere har fægtet i København, blev fundet ved,
at DFF lavede et opslag på Facebook om, at vi
søgte en træner på Vejlekanten. Bestyrelsen
består bl.a. af et par initiativrige forældre fra
Fægteklubben Sydjylland, Kolding. På den måde
kunne drømmen om en fægteklub i Vejle gå i
opfyldelse.
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1-2-idrætslederkursus - nye
datoer for efteråret
Sammen med en række andre forbund tilbyder vi
lige som i foråret et 1-dags lederkursus. Er du ny
leder i din klub, som f.eks. bestyrelsesmedlem,
eller overvejer at blive det, så kan du på 1-22-2016
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idrætslederkurset på blot en enkelt dag få viden
og værktøjer, der klæder dig lidt på til tjansen.

I foråret var vi for første gang i mange år nødt til
at aflyse et DFF-Træner-1-kursus grundet mangel
på tilmeldinger. Der var heller ingen, der
tilmeldte sig Danmarks Idrætsforbunds Træner 1
og 2-kurser, som skal gennemføres for at
færdiggøre DFF's Træneruddannelser. Det er jo
rigtig ærgerligt, når rigtig mange fægteklubber
fortæller, at de mangler trænere.

1-2-idrætslederkursus i
Vestdanmark - 29.10.16.
1-2-idrætslederkursus i
København - 05.11.16

Til efteråret er der igen muligheder for at sende
fægtere på trænerkurser hos DFF og DIF.
Heldigvis har vi allerede tilmeldte til efterårets
kurser, men vi håber, at flere klubber får meldt
flere til:

Husk, DFF's hjemmeside har også råd og idéer
til klubledere:
Bestyrelsens værktøjer
Find penge til klubben
Forsikringer
Frivillige - rekruttering og fastholdelse
Medlemmer - rekruttering og fastholdelse
Pressen

DFF Træner 1 - alle 3 våben, København.
Tilmelding senest 26.08.
DIF Træner 1 - Tilst og Brøndby. Tilmelding senest
29.08./11.12.
DIF Træner 2 - Tilst og Brøndby. Tilmelding senest
29.08./11.12.
DFF Træner 3 - fleuret og kårde, København.
Tilmelding senest 02.09.

Dommerkrav til stævner
Nogle invitationer til ranglistestævner har
indeholdt pligtdommerkrav, der afviger fra DFF's
stævnereglement:
"Pligtdommere beregnes som ”dommerdage” ud
fra ”tilmeldte starter”:
1-4: 0 dommerdage
5-8: 1 dommerdag
9-12: 2 dommerdage
13-16: 3
17 -20: 4
21-24: 5
25-28: 6
>28: 7"
Nogle klubber har spurgt DFF, hvad der så
gælder? Det er naturligvis DFF's reglement, der
skal overholdes ved ranglistestævner, og som er
afgørende for fx. fastsættelse af afgift for
udeblevne dommere - og ikke en tekst i en
invitation.
Når dommerkravene skærpes har det stor
betydning især mindre klubbers stævnedeltagelse
- og dem er der som bekendt mange af i DFF.

Efterårets trænerkurser
Nyt fra Udviklingskonsulenten
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ved at booste et "der er ledige pladser"-opslag på
Facebook. 4 prøvefægtere mødte op til
næstkommende træningsdag. Hvis man
velovervejet afgrænser sit "boost", så koster det
ikke en bondegård at forsøge sig med denne
rekrutteringsmulighed via Facebook.

Ranglistepokaler og DMpokaler Seniorer
I sidste "Nyt fra Udviklingskonsulenten"
efterlystes "Ranglistepokalen for Damekårde".
Den er nu, efter års fravær, blevet fundet! Det
har i flere år været ønsket, at der blev anskaffet
en ranglistepokal til Damesabel. En sådan er nu
indkøbt. Alle ranglistepokaler er sendt til
gravering.
Til Høststævnet 2016 vil ranglistepokalerne blive
overrakt til vinderne af sæson 2015-2016.
Tilsyneladende findes der ikke en pokal til vindere
af DM i Damekårde - selv om dette DM har været
afholdt siden 1989. Der er anskaffet en pokal,
som ligeledes er sendt til gravering, så danske
mestre på damekårde ikke længere går glip af en
pokal.

Husk også lige at få flere til at "like" jeres egne
FB-sider, så flere ser, hvad I laver.

DFF vil lægge et billede af alle seniorpokaler på
hjemmesiden, så man kan se dem. Hvad angår
DM-pokalerne forudsætter det dog, at de glade
vindere i 2016 sender et billede af dem, da de jo
er i omløb. Send til konsulent-oest@faegtning.dk.

I må også meget gerne gøre opmærksom på
DFF's 2 FB-sider:
Dansk Fægte-Forbund - fortæller om generelt
om fægtning og DFF.

Boost klubben via Facebook

Danmarks Fægtelandshold - fortæller om
specifikt om landsholdfægterne til EM og VM her er mulighed for at deltagerne selv skriver
"hjem".

Slagelse Fægteklub fortæller, at klubben på 2
dage fik over 4900 visninger i geografisk område
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Fægtemester Krzysztof Borowski. Hvis man er
øvet fægter, kan træningen kombineres med et
1-2-trænerkursus eller DFF's Træner-1uddannelse.

Indmeldelse i Fægtekunstens
Venner?
Støtteforeningen "Fægtekunstens Venner" har
ca. 45 medlemmer . Ud af 1462 aktive fægtere
samt familie, venner, tidligere fægtere ect., så er
det jo ikke mange. Der er bestemt plads til flere,
fortæller den gamle forening, som siden 1910 har
støttet dansk fægtning.

Tilbuddet fra Aalborg Sportshøjskole sker i
samarbejde med Aalborg Fægteklub, hvorfor man
også kan træne i denne klub i forbindelse med
højskoleopholdet.

Fægtekunstens Venner håber, at fægteklubberne
vil hjælpe med at gøre opmærksom på
foreningen og med at få meldt folk ind. Det
koster kun 100kr. pr. år at være medlem.

Læs mere om fægtning på Aalborg
Sportshøjskole.

Årets klub: Aalborg
FK

Det fortælles, 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.

DFF's pris "Årets klub" blev uddelt
på Repræsentantskabsmødet d.
17.04. til Aalborg FK. Bestyrelsens
begrundelse for tildelingen var:

Få meldt folk ind via hjemmesiden.

•
•
•
•
•
•

Medlemsfremgang
Ny initiativrig bestyrelse
Plan for rekrutteringsaktiviteter
Vision og værdier for klubben
Eventaktiv
Landsholdsfægter (junior)

Tillykke til klubben.
Læs mere om klubben her.

Gå til fægtning på
DFF-billeder på Skyfishhjemmeside

På Aalborg Sportshøjskole kan du fra august 2016
kombinere et højskoleophold med fægtetræning.
Træningen er både for absolutte begyndere og
øvede på fleuret og kårde. Træningen ledes af
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er en hjemmeside med fægtebilleder, som vi for
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nylig har lavet. Hensigten er, at vi her lettere kan
dele billeder af god kvalitet og i høj opløsning, så
klubberne og andre (fx. pressen) nemt kan få
adgang til fægtebilleder, som er til fri
afbenyttelse - så længe de ikke bruges
kommercielt. DFF har billedrettighederne.
Fotografer skal krediteres ved brug.
Den nye hjemmeside giver mulighed for at
præsentere billeder på en god måde, og
løsningen mindsker pladsproblemer på
www.fægtning.dk - billeder i høj opløsning, som
bl.a. efterspørges af pressen, fylder meget.

Foto: Vestegnsmesterskaber (VM) i fægtning 2016 d.
18.06.: 28 fægtere deltog, samt familier og venner.
Vestegnens bedste klub kåredes. Der var:
Forældrekonkurrence, fint besøg fra DIF, prøve-at-fægteaktivitet- og en sponsoreret t-shirt og kage til alle.

Dder er indtil videre plads til mange flere billeder,
så I må gerne sende billeder til DFF - fx. mangler
vi billeder af landsholdsfægterne, men andre
billeder har også interesse:

Nyt fra projekt "Flere fægtere
i nye klubber"

Hvis I har nogle gode fægtebilleder, så
lægger DFF dem gerne ud i DFF’s nye
mediebibliotek:

Siden sidste nyhedsbrev har alle 4 klubbers
bestyrelser haft regelmæssige bestyrelsesmøder.
Bestyrelserne har bl.a. arbejdet med rekruttering,
materielindkøb, fondsansøgninger, årshjul,
klublokalesøgning, logoer, hjemmesider og
facebook støttet af projektmedarbejderne. På
tværs af klubberne har der været holdt
formandsmøde, dommer- og
våbenreparationskursusdag og VM i fægtning
(vestegnsmesterskaber). I Høje Taastrup og
Glostrup har der for at understøtte
rekrutteringen været skoleforløb i større
målestok. I sommerferien vil der med samme
sigte være prøv-at-fægte-aktiviteter i alle 4
klubber.

1. Billederne skal være i høj opløsning,
d.v.s. ca. 300 DPI (klik på en billedfil
under “egenskaber” og dernæst på
“detaljer”).
2. Det skal være nogle billeder, I har
rettigheder til eller har fået lov til frit at
bruge til ikke-kommercielle forhold.
3. Oplys fotografens navn.
4. Ofte fylder sådanne filer omkring 2
Megabytes, hvorfor det vil være smart
at sende dem som en zip-fil eller lægge
i Dropbox e.lign.
5. Send til: konsulent-oest@faegtning.dk

Efter sommerferien kan Glostrup FK som den
første af klubberne tilbyde træning to gange pr.
uge, hvilket også skal bidrage til mulighederne for
at rekruttere - og fastholde medlemmer.
Der er brug for hjælpetrænere i alle 4 klubber for
at vokse, så hvis I kender nogen, der er

Nyt fra Udviklingskonsulenten

2-2016

Side 5

interesserede i arbejde (lønnet/frivilligt) efter
sommerferien, så kontakt projektmedarbejderne.
Læs mere om projektet.
Læs om klubberne på deres hjemmesider:
Albertslund FK
Glostrup FK
Rødovre FK
Taastrup FK

Billeder ovenfor: I nyhedsbrevets serie om
praktiske/alternative klubanordninger viser vi denne denne
gang en løsning fra Taastrup FK, som afhjælper glidende
oprullere - "vandrende skildpadder". Et problem en del
klubber kender til. Køb et skridsikkert underlag (Ikea 25kr.
for 2 meter), klip i passende stykker og læg under oprulleren.

Klubholdskommunikation:

App med øvelser til nye
trænere: 1-2-træner

Måske noget, I vil prøve (gratis)?

Holdsport.dk
Husk, at vi sammen med DIF har lavet en app
med nemme øvelser til nye trænere. App har
både øvelser til fysisk træning og opvarmning for
børn og unge samt en fægtedel med simple
benarbejdsøvelser. Find
app'en ved at søge "1-2træner".

Holdsport.dk er et gratis online værktøj til
koordination af hold- & klubaktiviteter.
Systemet indeholder blandt andet følgende
faciliteter:







1-2-trænerkursus, som
er et forkursus til DFF
Niv. 1, vil blive afholdt
af DFF til efteråret.

Klik ind på Holdsport.dk og opret et hold.
Gratis brug og oprettelse!

Din klub kan også selv
afholde kurset. Læs
mere herom.

Nyt fra Udviklingskonsulenten

Online kalender
Online tilmelding / aflysning
Holdstatistik
Taktik
Spillerdatabase
E-mail / online forum

En anden, lignende mulighed er:
http://www.klubhold.dk/
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Konsulenten
holder ferie i
uge 33 og 34
Jeg er til at træffe i hele
juli og begyndelsen af
august, hvor I igen starter
træning ude i klubberne.
Men fra d. 15.08. til d.
02.09. holder jeg ferie.
Jeg besvarer ikke telefoniske opkald i
ferieperioden, men epost med nogle dages
mellemrum.
God sommer.

DFF's medlemsudvikling og
medlemsfordeling

Med venlig hilsen

Klubbernes medlemsindberetning til DIF viste, at
vi i 2015 var 1462 aktive fægtere på landsplan.
Det er stort set det samme som i 2014.

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

I forbindelse med DFF's Repræsentantskabsmøde
blev der stillet klubberne nogle yderligere
medlemsdata i udsigt, så klubberne kunne se
medlemsudviklingen i dansk fægtning samt data
om alders - og kønsfordeling.
Forskellige data er oplyst som i bilag i tillæg til
dette nyhedsbrev - side 8-17.
Data stammer fra klubbernes
medlemsindberetninger til DIF.
Noget af baggrundsmaterialet kan findes her:
http://www.dif.dk/da/om_dif/medlemstal
Hvis I ønsker yderligere materiale (fylder meget)
eller yderligere information, så kan I kontakte
DFF: konsulent-oest@faegtning.dk.
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Medlemsudvikling og medlemsfordeling i DFF - Bilag til nyhedsbrev 2-2016

Bilag 1 - Medlemsudvikling - klubvis - år for år - 2010-2015:
Har været udsendt sammen med referat fra Repræsentantskabsmøde.
Klubnavne markeret med gråt er lukkede og/eller udmeldte klubber.
Hvor der ellers er anført "0", drejer det sig om nyetablerede.
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Bilag 2: Det meget lange blik: 1930-2015
- Et mål om 2000 fægtere er ambitiøst med historiske briller på.
- Medlemstallet det seneste 10 år befinder sig på et højere plateau end nogensinde før.

Bilag 3: Det kortere blik: 2001-2015
Medlemstallet er faldet noget efter peak i 2005 og dernæst stabiliseret/stagneret. Det er lykkedes nogenlunde at fastholde niveauet, men ikke at skabe yderligere vækst.
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Bilag 4: Fægtedanmark - Spredt fægtning
Masser af blanke pletter på Danmarkskortet.
I de kommuner, hvor der er en klub, er det hovedreglen, at
der er få medlemmer.

Bilag 5: Næsten 2/3 af alle fægtere er i Region
Hovedstaden
Sjælland er ikke længere i vækst.
Hovedstaden er rykket frem, men er fortsat ikke på 2005niveau.
Den vestdanske vækstboble brast.
Region
Hovedstad
Sjælland
Øst
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Vest
Total

2004
800
80
880
35
94
139
268
1148

2005
1007
92
1099
232
154
121
507
1606

2010
741
244
985
211
207
182
600
1585

2015
919
211
1130
104
107
121
332
1462
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Bilag 6: Klubstørrelser - 2 store klubber og
bekymrende mange små klubber
Ca. 35 % af alle landets fægtere findes i de 2 største
klubber med hver over 200 medl.
Ca. 22% i 4 klubber på mellem 50-199 medl.
Ca. 43 % fægter i 27 klubber med 1-49 medl.
Ud af i alt 36 klubber har 17 < 25 medl. og 12 har < 50.
Over 75 % af landets klubber står således i en situation,
hvor økonomi og man power er begrænset:
- Smutter blot 1-2 ledere eller navnlig trænere, så er
situationen kritisk.
- Ryger der blot 5-10 medlemmer er træningsvilkårene
alvorligt forringede i de 19 klubber med < 25 medl.
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Bilag 7: Køns- og aldersfordeling
Køn: Der er noget færre kvindelige udøvere i DFF end i DIF's samlede tal, men vi har fået flere kvindelige fægtere end for 20 år siden, og vi har en lidt højere procentdel end andre
kampsportsgrene.
Alder: Fægterne er yngre end DIF-gennemsnittet i DIF-familien. Ud fra tallene synes væksten over de sidste 20 år at være sket gennem udvikling af B&U-arbejde i klubberne, og
aldersfordelingen ser meget anderledes ud end for 20 år siden. Dengang var andelen af voksne 25-60 år tilsyneladende større og gruppen af unge voksne 19-24 år var betydeligt større 1
såvel i antal som i %. Bemærk, at opgørelsesmåden har ændret sig . Tilsyneladende er det blevet mindre interessant at være ung fægter mellem 19 og 24 år over de seneste 10-20 år.
Styrker: Mange flere frivillige i forældrearbejdet. Svagheder: Færre med fægteerfaring at rekruttere trænere og dommere fra, mens B&U-arbejde kræver flere sådanne end voksne. (slm.
bilag 11). Problem for fremtidig talent- og eliteudvikling?

KØN i %
Damer
Herrer

DIF - totalt
41,62
58,38

DFF 2015
30,16
69,84

DFF 2005
27,77
72,23

DFF 2015
(1462)

DFF 2005
(1606)

Alder
i%

DIF totalt

0-12
år
13-18
år
19-24
år
25-59
år
60 +

29,99

32,9

481

13,02

23,94

350

7,18

9,92

33,38
16,44

DFF 1995
23,86
76,14

DFF 1995
(855)

43,7

702

25,5

218

145

22,5

361

30,64

262

29,62

433

33,8

543

43,86

375

3,62

53

1

Vær opmærksom på, at grupperingen for 0-12 og 25-60 år er blevet
ændret i 2005. Før 2005 er grupperne 0-12 og 13-18 slået sammen i 0-12 og 25-60 og 61+ slået sammen i 25-60.
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Bilag 8: Vækst - aldersmæssigt 2012-2015
De bliver yngre og yngre de senere år. Men der er måske rekrutterings- og fastholdelsesproblemer i talentlagene (13-18 og 19-24)? 13-18 år har negativ vækst. Måske er der tale om et
generationsskifte, hvor en større gruppe er flyttet op i 19-24 år, men i så fald er det ikke lykkedes at rekruttere og fastholde nok i/fra de yngre årgange, og den meget lille fremgang i 1924 tyder på, at mange er tabt undervejs (slm. bilag 3). Er tilbuddene de rigtige for 13-18 år - og 19-24 år? Også den fortsatte negative vækst i voksenmedlemmerne er bekymrende.
Medlemstal

0-12 år
481
425
400
358

13-18
år
350
408
396
435

19-24
år
145
159
166
137

2015
2014
2013
2012
Vækst 2012-2015
Vækst 2012-15
gns.p.a.
Vækst 2012-15 i %

96
32

-85
-28,33

8
2,67

24,94

-19,54

5,84

Bilag 8a: Det er pigerne, der smutter flest af blandt 13-18
år...som frafaldet i andre sportsgrene.
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Bilag 9: Trænere - Lønnede og ulønnede
Andelen af lønnede trænere er betydeligt større i DFF end i DIF samlet, men måske ikke så stor, som nogle tror?
DFF: Blå

DIF samlet: Rød
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Bilag 10 - Trænere2 og ledere - forudsætninger for stabilitet, vækst og talentudvikling
DFF har et lavere antal (frivillige) trænere pr. medlem end andre idrætsgrene, hvilket både kan være af betydning for fastholdelse, talentudvikling og vækst i eksisterende og kommende
klubber. Vækst i eksisterende og kommende klubber kan også hæmmes af, at de mange klubber af liden størrelse/ nye klubber, næppe har let ved at finde økonomi til lønnede trænere.
En forklaring på, at fægteklubber har flere ledere (målt som bestyrelsesmedlemmer pr. medlem) end landsgennemsnittet kan være, at mange fægteklubber har få medlemmer.

Trænere og ledere - DFF - 2010

Trænere: 76,15
Ledere - Bst.: 150
Frivillige - andre: 99,23
I alt: 325
Trænere pr. forening 2,1

I forhold til medlemstal: 1585 (2010)
Medlemmer pr. træner/leder
Medlemmer pr. træner
Medlemmer pr. leder - bst.
Medlemmer pr. frivillige - andre opgaver

2

DFF
4,87
20,81
10,57
15,97

DIF - samlet
5,13
13,18
17,75
15,93

Kan ikke gennemskue om DIF's tal inkluderer lønnede trænere, da data stammer fra en frivillighedsundersøgelse.
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Bilag 11: Aldersfordeling (2010) - trænere og ledere
Forholdsvis færre af de unge voksne i fægtning er trænere sammenlignet med andre idrætter, mens der er flere "voksne" voksne.
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