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jeres egne små film, uden at det koster en
bondegård eller I skal bruge alverdens tid derpå.

Det er fedt at gå til fægtning,
fordi – små reklamefilm

12 af DFF’s 36 klubber er
stiftet i perioden 2011-2016

Hvorfor er det fedt at gå til fægtning? Vi har
spurgt nogle fægtere derom. Se og hør her:

Først på året startede Sorø Akademis Fægteklub.
Siden kom yderligere 2 klubber til i 2016: Vejle
Fægteklub og FK Aramis Dragør. 3 nye
fægteklubber på et år! Klubberne har allerede
haft fægtere med til stævner.
Vidste I, at DFF i perioden 2011-2016 har hjulpet
med til start af 12 nye fægteklubber ud af de i alt
36 klubber, som er medlemmer af DFF? På en
måde er vi jo så både en gammel og en ny sport.
Det er vigtigt, at vi alle fortsat er åbne,
hjælpsomme og tager vel imod de nye klubber og
fægtere rundt om i Fægtedanmark.
Hvis I eller nogen, I kender, går og drømmer om at starte en
fægteklub, så kontakt gerne DFF. Så hjælper vi klubben i
gang.

I er velkomne til at dele filmene som reklame for
sporten.
På DFF’s og FKT Vordingborgs Efterårslejr lavede
vi et lille reklamefilmprojekt, som ovenstående
videoer er et produkt af. Tak til Peter Aagaard for
hjælp til produktion og til alle de medvirkende.
Idéen var, at filmene skulle være lavbudget, hvad
angik penge og tid, så fægteklubber kunne få
inspiration til deres egne små, nemme
reklamefilm til fremvisning på sociale medier. I
kan bare dele vores film som reklame, men I er
også velkomne til at kontakte
Udviklingskonsulenten for råd om, hvordan I laver
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Dommer for dummies-hæfte

2 weekends (fleuret-kårde) - København tilmeldingsfrist: 20.01. – hvis 2/3 af de tilmeldte

I sommer fik vi endelig udarbejdet et Dommer for
dummies-hæfte, som klubberne kan bruge, når
de selv holder Dommer for dummies-kurser, altså
introduktionskurser for nye / kommende
fægtedommere.

er fra Jylland flyttes kursusstedet til Aalborg.

Første del af hæftet er et kursusmateriale til
kursisterne. Hæftets anden del indeholder en
vejledning til klubber, der holder kursus.

tilmeldingsfrist: 17.02.

Klik på link ovenfor for at se hæftet. Læs mere om
DFF’s dommeruddannelse her.

2 weekends (fleuret og kårde) - København -

25.-26.02. og 29.-30.04. 2017:
DFF Trænerkursus Niv. 2 vinter-forår
2 weekends (fleuret og kårde) - København 06.-07.05. og 08.-09.07. 2017:
DFF Trænerkursus Niv. 1 sommer
tilmeldingsfrist: 01.05.
Bemærk: Der vil ikke være DFF-trænerkurser i
efteråret 2017, så hvis I skal have folk på kursus i
2017, så er ovenstående mulighederne.
I efteråret 2017 vil der igen være trænerkurser
fra Danmarks Idrætsforbund. Datoer og øvrig
information om disse kurser, som er en del af
DFF's samlede træneruddannelse, vil komme fra
DIF i foråret 2017.
Læs mere om DFF's Træneruddannelser

1-2-trænerkurser i 2017
Det 1-dags lynkursus for helt nye trænere er et
ikke-obligatorisk forkursus til DFF’s Niv. 1, men en
god start for helt nye trænere.
Lige som med ”Dommer for dummies-kursus”, så
kan jeres klub helt
selvstændigt afholde 1-2trænerkurser. Læs mere
herom. Har I brug for lidt
hjælp til selvafholdelse, så
kontakt
udviklingskonsulenten.

DFF’s trænerkurser i 2017
Så er datoer og invitationer for DFF’s
trænerkurser i 2017 klar, så I kan begynde at
tilmelde kursister:

For klubber i Jylland-Fyn kan
DFF fortsat tilbyde at holde
et kursus med underviser

04.-05.02. og 22.-23.04. 2017:
DFF Trænerkursus Niv 1 vinter-forår
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planlægge en 4-årig aftale. Undervejs er det
særdeles vigtigt for DFF, at fægteklubberne bliver
orienteret og kommer med input til, hvad I gerne
ser, DFF arbejder med i årene 2018-2021.

fra DFF i 2017. Kontakt konsulenten for aftale.
Klubber på Sjælland bliver i 1. halvår af 2017
invitereret til fælles kursus i forbindelse med
vores udviklingsprojekt med de 4
vestegnsklubber. Dato følger.

DFF har her i december fået godkendt 3
strategispor hos DIF, så involveringsmødet i
januar vil handle om de mål og indsatser, som vi
skal arbejde med i dansk fægtning for at forfølge
de strategiske spor.

Klubinvolveringsmøder d. 10.
og 11. januar om DFF’s
arbejde i 2018-2021

Den endelige aftale mellem DIF og DFF indgås
omkring juni 2017 - se skitseplan nedenfor
planlægningsprocessen.

Den 10. og 11. januar afholder DFF
involveringsmøder med klubberne i Øst- og
Vestdanmark. Baggrunden er, at Danmarks
Idrætsforbund over de kommende år tildeler DFF
penge på en helt ny måde. De mange penge, som
DFF hidtil har modtaget af DIF og som er helt
afgørende for DFF's arbejde, tildeles i fremtiden
på baggrund af en 4-årig udviklingsaftale, hvor
størstedelen af tilskuddet øremærkes til arbejdet
med nogle mellem DFF og DIF aftalte
strategispor, hvortil der knyttes mål,
handlingsplaner og aktiviteter.

Involveringsmøde 2- Øst - 10.01. – Brøndby kl.
18.30.
Involveringsmøde 2- Vest - 11.01. – Aarhus kl.
18.30.
Tilmelding til Næstformand
Nathalie Ahl senest 2 dage før
mødet:
naestformand@faegtning.dk.

Det er en længerevarende proces at aftale og
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Athliit og Holdsport– digitale
muligheder for medlemsstyring og
kommunikation

Gå til fægtning på

I Nyt fra Udviklingskonsulenten 2/2016 (side 6)
skrev vi om den gratis mulighed for styring af
kommunikation, administration og kontingent via
Holdsport.dk. Næstved Fægteklub bruger
Holdsport, og kan fortælle om deres erfaringer
hermed. Find deres hjemmeside oprettet via
Holdsport og kontakt klubben her.

På Aalborg Sportshøjskole kan I med start i
januar/marts/ august 2017 kombinere et
højskoleophold med fægtetræning. Træningen er
både for absolutte begyndere og øvede på fleuret
og kårde. Træningen ledes af Fægtemester
Krzysztof Borowski. Hvis man er øvet fægter, kan
træningen kombineres med et 1-2-trænerkursus
eller DFF's Træner-1-uddannelse.

DFF er endvidere blevet kontaktet af firmaet
Athliit, som fortæller, at sportsklubber uden
beregning kan få stillet Athliit-systemet til
rådighed. Athliit er med andre ord gratis for
klubben at benytte, og klubben kan spare sine
løbende abonnementsudgifter, hvis de i dag
bruger et andet system. Når et medlem køber et
medlemskab tilføjes i stedet et servicegebyr på
3,6% (inkl. moms) ved betaling med kreditkort.

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

Dansk Sabel Initiativ (DSI)

Læs mere om Athliit her.
En gruppe sabelfægtere
har i 2016 startet en
forening, som fægtere
med medlemskab i andre
klubber kan blive medlem
af. Formålet er, at fremme
dansk sabelfægtning på
tværs af klubberne i
samspil med Dansk FægteForbund. Dette søges
opnået gennem fælles
træning, aktiviteter og events åbne for alle
danske fægtere med interesse for sabelfægtning.

Der er efterhånden mange udbydere af digitale
løsninger på markedet for klubber, og det kan
være en god idé at sammenligne, hvad de kan,
koster ect., inden man som klub vælger en
løsning.

Skoleidrættens Forårsfestival
2017 – med fægtning?

Læs mere og bliv medlem.
DSI vil også gerne hjælpe klubber med start af
sabeltræning – fx gennem opvisning og besøg i
klubben. Kontakt DSI, hvis det har interesse.

Dansk Skoleidræt er ved at
planlægge Skoleidrættens Forårsfestival 2017.
Som fægteklub kan I præsentere jeres klub,
sporten og/eller jeres skoletilbud på
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forårsfestivalerne lokalt rundt i Danmark, så I kan
få synliggjort klubben og hverve nye medlemmer.
Det er tænkt sådan, at det er de lokale klubber,
der er tilstede på festivalerne.
Hvad er Skoleidrættens Forårsfestival? Se video

På sitet finder I også andre, gode billeder i høj
opløsning til fri afbenyttelse.

Fakta:
2015 – 14 festivaler = 7700 elever = 133 skoler =
26 foreninger
2016 – 44 festivaler = 15000 elever = 330 skoler =
232 foreninger
2017 – forventet ca. 60 festivaler
I kan se mere om de forskellige festivaler rundt i
landet i 2017 på www.skoff.dk – landkortet vil
løbende blive opdateret.
Hvis I gerne vil deltage, så giv gerne
udviklingskonsulenten et praj derom.
I DFF vil vi kunne låne jer klassesæt med
plastfægteudstyr, hvis I får brug for det. Husk, at
kontakte os i god tid for booking.

Billede: Projektklubben i Glostrup fejrede 2-års fødselsdag og
klubmesterskab i november med denne flotte kage sponseret
af firmaet Condi og lavet af Danmarks Konditorlandshold.

Nyt fra projekt "Flere fægtere
i nye klubber"
Projektets 4 klubber har i efteråret deltaget i
stævner og lejre – i nogle tilfælde i et omfang, der
har haft betydning for aktiviteternes succes.
En enkelt klub har fået en ekstra ugentlig
træningsdag og der har været afholdt 1-2trænerkursus på tværs af klubberne.
I efteråret er der endvidere lavet en Exitstrategi,
der skal tage højde for, at klubberne er
bæredygtige og handlekraftige, når DFF’s aktive
medvirken i klubbernes dagligdag ophører om
godt et år – 31.12. 2017. Se Exitstrategi.

Ranglistepokaler og DMpokaler Seniorer på nettet
Over sommeren er billeder af DFF’s seniorpokaler
blevet lagt på forbundets billedhjemmeside:
https://www.skyfish.com/p/danskfaegteforbund
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interesserede i trænerarbejde (lønnet/frivilligt) i
det nye år på Vestegnen i københavnsområdet,
så kontakt projektmedarbejderne.

Julelukket på Sekretariatet
DFF’s sekretariat er lukket mellem Jul og Nytår fra
23.12.16 til 02.01.

Hjælpetrænerne laver træning for børn og unge
på klubbernes hold sammen med projektets
trænere, Dan Bjergvang og Mads Eriksen, og der
trænes på kårde i alle klubberne.

I tilfælde af uopsættelige spørgsmål eller
opgaver kan I i perioden kontakte
Udviklingskonsulenten.

Der er muligheder for et hjælpetrænerjob alle
ugens hverdage. Så er det bare at vælge hvornår
– og dermed være med til at gøre flere fægtere i
nye klubber glade for vores sport:
Albertslund FK: Mandag, kl. 16:30-18:00
Glostrup FK: Tirsdag, kl. 17:00-18:30
Rødovre FK: Onsdag, kl. 16:30-18:00
Glostrup FK: Torsdag, kl. 16:30-18:00
Taastrup FK: Fredag, kl. 16:30-18:00
Læs mere om projektet.

Breddeudvalg = Bestyrelse
DFF’s Breddevalg, som står for arbejdet med
junior- og seniorbreddefægtere, er desværre ikke
i funktion grundet mangel på frivillige i udvalget.
Spørgsmål vedr. voksenstævner,
stævnereglement, dommeruddannelse og andre
udvalgsopgaver bedes frem til næste
Repræsentantskabsmøde i april 2017 rettet til
forbundets bestyrelse.

Fægteklub på Tinder - kreativ
rekruttering? Husk
nytårsforsætterne………

Vocast – adresser til pressen
Vores fælleskontor, KUF, har købt licens til
Vocast, som er et kommunikationsværktøj, hvor
vi kan generere pressemeddelelser og målrettet
få fat i de kontaktpersoner i hele landet, som
pressemeddelelsen skal henvende sig til.

En singlebekendt til en fægter fandt et opslag på
datingapp’en ”Tinder” fra en 44-årig fægteklub!
Om der er tale om en klub, der går nye, kreative
veje i forhold til rekruttering af voksne
medlemmer, eller om der var tale om et
humoristisk indfald udarbejdet under klubbens
sommerfest, skal her være usagt.

Efter nærmere aftale kan klubber få hjælp til brug
af Vocast ved henvendelse til DFF’s Sekretær,
Marianne: dff@faegtning.dk / 4326 2097.
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Men her ved årsskiftet er en del, især voksne,
traditionelt på udkig efter noget nyt og
spændende at bruge fritiden på i samvær med
andre, gerne kombineret med ønsket om et
sundere liv og tabet af nogle kilo. Den slags gode
nyårsforsætter skal vi som sport være
opmærksom på:

med teknikker og regler tættere på den ægte
vare end en del andre fægtespil. Du kan vælge
land, konkurrence, fægte mod andre spillere
o.m.a. Prøv: Google Play - App Store

Få gjort reklame for jeres hold i den kommende
tid på fx sociale medier, hav en spændende
træning klar tilpasset voksne begyndere og tag
vel imod de nye fægtere ved nytårstide.

OK fægtevideo 2
Begrebet "elektrisk markering" blev ladet med ny
mening i OK Benzins spøjse reklamefilm fra 2015,
som vidst endda vandt en reklamefilmpris. I
efteråret 2016 er så der kommet en
”opfølgningsfilm”. Næppe noget, der trækker
mange nye medlemmer til, men et grin kan man
da altid få – se film nr. 1. Se film nr. 2:

I nyhedsbrevets føljeton om praktiske/alternative
klubanordninger viser vi denne gang et par kreativt malede
klubmasker. Trænger jeres klubmasker også til at blive piftet lidt
op, så træningen bliver sjovere eller mere cool, så kontakt
Fægteklubben Trekanten Viborg hør hvordan de rystede
spraydåserne.

Husk pakker af den hvide,
bløde og lidt stikkende slags
til juletræet.

Glædelig Jul og
Godt Nytår!

- sponsoraftale med OK-benzin?
Som klub kan I, ligesom mange andre
idrætsklubber, lave en sponsoraftale med OK
benzin, således at I får penge, når jeres
medlemmer eller venner bruger et OKbenzinkort. Læs mere om sponsoraftalen.

Jeg glæder mig til at komme på klubbesøg hos
jer i løbet af 2017, hvor der er afsat tid til mindst
12 besøg. Kontakt mig endelig for nærmere aftale
om besøg.

FIE Swordplay – spil

Med venlig hilsen

I sommer offentliggjordes FIE Swordplay-app’en,
som er et ganske flot fægtespil til alle våben og
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