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Bestyrelsens beretning
2016



Beretning

• Resultater

• Nye klubber 

• DIF EFC/FIE

• Fremtiden

• Kommunikation

• Opstart/kick off af bestyrelsen og udvalg



Resultater - sportslige

Nr 5 ved Senior EM

Bronze ved veteran EM

Kårdeholdet nr 6 ved EM



Nye klubber 2016

Sorø Akademi Fægteklub



EFC/FIE

EFC ny præsident Genvalg til præsident 
Usmanov



DIF – Strategiaftalen

Vi er godt på vej, og vi er meget tilfredse med 
proces og resultat. 

Vi står nu overfor at sætte økonomi på de 3 spor



Fremtiden



Fremtiden



Fremtiden



Fremtiden 2018 (forarbejde i 2017)

Fokus  på strategien og implementeringen

Spor 1: Vækst (Vestdanmark)
Spor 2: Talent og Elite
Spor 3: Organisation



Kommunikation m.v.

Platforme: 

Hjemmeside

Email (nyhedsbrev)

Facebook sider

Facebook grupper

______________________________

DIF’s ekstranet

Team Danmark webside



Opstart/kick off af bestyrelsen og udvalg

For at sikre at bestyrelsen og alle udvalgsmedlemmer 
får en god opstart vil der i maj blive indkaldt til en 
arbejdsdag, som består af:

Hovedtema:
Intro til DFF og samarbejdspartnere

* DFF som organisation
* Værktøj og platforme

Udvalgets årshjul og arbejde



Dagsorden



Eliteudvalget 
2016



Eliteudvalget 2016/17

• Marlene Spanger genvalgt i april 2016, meldte fra i maj
2016.

• Laith Shahrestani valgt ind i april 2016.
• Kirsten Pallesen valgt ind i april 2016.
• Thibaut Guilbert overtog rollen som formand fra Marlene i

maj 2016. 



Eliteudvalget 2016/17

Første opgave var at kommunikere opgavernes prioritering
som følger:

• Sportschef
• Mentaltræning + træningslejre
• Udtagelseskriterier
• Samarbejde med Team Danmark
• Opdatering af bruttolister
• Opdatering af ranglister
• Udtagelser til EM og VM

• Nathalie Ahl og Gre Stensgaard fortsatte med at hjælpe
med praktiske opgaver, men ikke som egentlige
medlemmer af udvalget.



Eliteudvalget 2016/17

• Juni 2016 fremsendte udvalget forslag til ændringer af
udtagelseskriterier med landstræneren og 
(chef)trænerne fra de to eliteklubber. Én klub vendte
tilbage og støttede ikke forslaget, der sænkede kravet for 
udtagelse (kadetter: 75 til 50 points, junior+senior: 4 til 2 
points). Udvalget valgte på den baggrund at fortsætte
med de nuværende regler i sæsonen 2016-2017.

• September 2016 afholdtes møde med bruttofægterne. 
Dagsorden var Team Danmark-samarbejdet, 
udtagelseskriterier og mentaltræning.

• Oktober 2016 meldte Kirsten Pallesen fra i udvalget. 



Eliteudvalget 2016/17

• Oktober 2016 meddelte Team Danmark, at støtten til
DFF ville ophøre efter december 2016. 

• Januar 2017 startede Laurence Halsted som sportschef i
DFF. 

• Februar 2017 blev første udkast til strategiaftale-
elitespor udgivet. Arbejdet pågår stadig i tæt dialog 
med de to eliteklubber.

• Marts 2017 forespurgte udvalget de to eliteklubber om 
mulige mødedatoer for drøftelse af ændringer af
udtagelseskriterierne for sæson 2017-2018. Én af
klubberne har svaret. 



B&U 2016



B&U 2016-17

Mere eller mindre ny ”bemanding”

Tid brugt på at få overblik samt tanker om det fremtidige 
B&U-arbejde

”Drift”

- Fleuretcuppen kører på 3. år

- Ranglistevindere igen i år

- Forsat samme antal ranglistestævner

- Sommerlejr planlagt – arbejdet med budgettet



B&U 2016 Status

Fremtiden:

- Indsatser til understøttelse af de strategiske 
spor

- Tiltag i forhold til flere fægtere, samt 
fastholdelse, men hvad tænker klubberne?

- ”Brugerundersøgelse” - ? -



Breddeudvalget 
2016



Projekt Flere fægtere i nye klubber 
2016



Flere Fægtere i nye klubber – personel

2 deltids projektkonsulenter                   + ca.1/3 udviklingskonsulent 

Dan Bjergvang Mads Eriksen Martin Wiuff

Styregruppe – medlemmer:

Jan Sylvest Jensen, DFF – som formand for DFF
Anne Birgitte Madsen, DIF / Mikkel Øhrgaard, DIF – som DFF’s konsulent i DIF
Helge Mogensen, KUF – som faglig og daglig leder for konsulenterne

Projektbeskrivelse: 
http://www.faegtning.dk/media/1123/dffprojektbeskrivelse.pdf

http://www.faegtning.dk/media/1123/dffprojektbeskrivelse.pdf


Flere Fægtere i nye klubber - arbejde

Hvad bruger projektkonsulenter og udviklingskonsulent tid på?

 Træningen i klubberne for både B&U og voksne (alene Dan og Mads –
Martin vikarierer). Fokus flyttes mere og mere hen på supervision af klubbens 
egne trænere i det omfang, der er nogen.
 Rekruttering (primært Dan og Mads)

➢ Klubbernes fremtidige trænere
➢ Skole- og SFO/klubsamarbejder
➢ Promovering, herunder fx. udarbejdelse af foldere og flyers, 
avisartikler i lokalaviser, sociale medier m.v.
➢ ”På gader og stræder”

 Stævner og træningssamlinger
 Opbakning, rådgivning og anden bistand til 
bestyrelserne (primært Martin).
 Eksterne samarbejdspartnere – fx. kommuner, 
idrætssammenslutninger m.v. 



Projektmål – Status: Klubber og medlemmer

A. Bæredygtige klubber med handledygtige bestyrelser:

Mål: Pr. 1.1.2015 mindst 3 klubber og pr. 1.1.2018  mindst 4 klubber 

Status 01.04.17:
• Glostrup Fægteklub – GLF – fuldtallig og arbejdsdygtig bestyrelse.
• Albertslund Fægteklub – ALF – fuldtallig og arbejdsdygtig bestyrelse.
• Rødovre Fægteklub – RØF – fuldtallig og arbejdsdygtig bestyrelse.
• Taastrup Fægteklub – TAAF – fuldtallig og arbejdsdygtig bestyrelse.

B. Medlemmer i de nye klubber:

Målet pr. 1.1.2017 var mindst 200 medlemmer.
(N.B. senere projektstart m. grundig canvas)

Status 01.01.17: 81 medlemmer
Glostrup Fægteklub – GLF – 38 (DIF-tal)
Albertslund Fægteklub – ALF – 16 (DIF-tal)
Rødovre Fægteklub – RØF – 17 (DIF-tal)
Taastrup Fægteklub – TAAF – 10 (DIF-tal)



Projektmål – Stævnedeltagelse

C. Stævnedeltagelse 
(samlet oversigt næste slide)

Projektets oprindelige mål var: Pr. 1.1.2017 er stævnedeltagelsen på mindst 4 fægtere i 
gennemsnit pr. klub pr. ranglistestævne pr. år (projektbeskrivelse s. 5)

På grund af klubbernes deltagelse i regionale cupper (øst), B&U-lejre og de 
projektansattes tidsforbrug derpå har styregruppen valgt at inddrage cupper og lejre i 
projektmålet. Det giver god mening for medlemsfastholdelse, den gode stævnestart og 
stemmer med målsætningen: ”Få nye klubber integreret i stævner - navnlig på 
breddeniveau”(projektbeskrivelse s.2). 

Deltagere i stævner og lejre:
• Ca. 25% af det samlede antal deltagere til MM Vision Cup
• Ca. 15% af det samlede antal deltagere til Kårdecuppen. 
• Ca. 50% miniorer, ca. 25% puslinge , ca. 10% dreng/pige og ca. 5% kadet ved 

kårderanglistestævner på Sjælland. Desuden enkelte senior-/veteran.
• 20-45% af alle deltagere ved DFF’s tre træningslejre i andet halvår 2016.

Overordnet set har ca. 90% af alle medlemmer i klubberne deltaget i mindst et stævne 
og/eller træningslejr.



Projektmål – Status: Stævner og lejre

Status 01.01.17: - Stævner og lejre pr. klub pr. stævne/lejr 2016 



Projektmål - Øvrige

D. Best practice i bestyrelsesarbejde og øvrige projektmål

I 2016 har udviklingskonsulenten været fuldt inddraget i bestyrelsernes arbejde som 
sparringspartner og rådgiver. Desuden er der holdt formandsmøder på tværs af 
klubberne m.h.p. koordination og yderligere erfaringsudveksling. 
For alle klubbers medlemmer blev der i 2016 holdt kurser: 1-2-træner, dommer for 
dummies og våbenreparation.

Status 01.04.17:
Udviklingskonsulenten deltager i alle 4 klubbers mødeaktivitet i videst muligt omfang 
og bistår løbende bestyrelserne mellem møderne.



Udfordringer og fremtiden

Resten af 2017 – frem mod projektafslutningen:

Hvad gør konsulenterne?

 Rekruttering af trænere til klubberne
 Kurser for klubberne – evt. åbne for andre klubber
 Konsolidering af klubbernes arbejde gennem exitstrategi
 Fastholdelse af medlemmer (bestyrelsesarbejde)

Hvad gør klubberne?

 Rekruttering af trænere 
 Rekruttering af medlemmer
 Arbejde fokuseret på at kunne 
stå på egne ben med afsæt i 
exitstrategien for den enkelte klub



Exitstrategi



Projektinformation

• DFF’s hjemmeside: http://www.faegtning.dk/projekter/flere-faegtere-i-nye-
klubber-2014-17/

• Nyhedsopdateringer - vi fortæller løbende lidt om udviklingen i "Nyt fra 
Udviklingskonsulenten": nr. 2-2014, nr. 1-2015, nr. 2-2015, nr. 3-2015, nr. 1-
2016.

• Kontakt konsulenterne: I kan også altid blive opdateret og høre mere om 
projektet ved kontakte projektkonsulenterne.

• Facebook – alle 4 klubber er på med 
•både grupper og sider.
Bliv venner med dem og se, hvad der sker!

http://www.faegtning.dk/projekter/flere-faegtere-i-nye-klubber-2014-17/
http://www.faegtning.dk/media/1298/nyt-fra-udviklingskonsulenten-2-2014.pdf
http://www.faegtning.dk/media/2983/nyt-fra-udviklingskonsulenten-1-2015.pdf
http://www.faegtning.dk/media/3038/nyt-fra-udviklingskonsulenten-2-2015.pdf
http://www.faegtning.dk/media/3133/nyt-fra-udviklingskonsulenten-3-2015.pdf
http://www.faegtning.dk/media/3294/nyt-fra-udviklingskonsulenten-1-2016.pdf
http://www.faegtning.dk/om-dff/organisation/projektkonsulenter/


Veteranudvalget 
2016



Veteranudvalget 2016 Status

Aktiviteter for veteraner 2016-17

Veterantræning 2 gange per uge i HFK med lektioner hver gang af Ferenc 

Toth/Viktor Gårdsted

Indenlandske stævner:

DM for veteraner afholdt af Gilleleje Fægteklub

Julestævne for veteraner afholdt af Trekanten 



Veteranudvalget 2016 Status

Internationale Stævner:

EM  Hold  Gillingham, England Vi stillede med 3 hold kårde og fleuret herrer og 

for første gang fleuret damer alle hold i Grand Veteran klassen

Vi skulle forsvare sølvmedaljen på kårde , men det lykkedes langt fra

VM i Stralsund, Tyskland Vi stillede med 14 deltagere samt 2 trænere og 2 

dommere

Reinhard fik en bronzemedalje på  kårde i Grand Veteran klassen.

Derudover kan nævnes Stig Christensen med en 7. plads på kårde i 50+ og 

Annette Peterson med en 9. plads på fleuret i Grand Veteran klassen.

Vi  har nu i de få år Veteranudvalget har eksisteret opnået i alt 8 medaljer ved de 

officielle VM og EM. Vi synes selv, det er flot i betragtning af, vi er oppe mod de 

store fægtenationer, og hvor få vi er.  



Veteranudvalget 2016 Status

Træningslejre:

I samarbejde med Gilleleje Fægteklub er der afholdt 2 træningslejre i Gilleleje af 

flere dages varighed 

Der har været stor tilslutning fra Sverige, Norge og Danmark begge gange

Administrativt:

Der sidder veteraner i diverse udvalg 

Jørgen Kock er medlem af bestyrelsen i det Europæiske Veteran Fægteforbund

med en del "mailing" bestyrelsesarbejde. Endvidere supervision af opsætningen 

af det medicinske beredskab ved EM

I øvrigt:

Om få dage drager vi til EM individuelt  for veteraner i  Chiavari, Italien.
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Økonomi

2016 Regnskab 
&

2017 Budget



Regnskab  2016



Regnskab  2016 - Balance



Regnskab  2016 - indtægter



Regnskab  2016 - ADM



Regnskab  2016 – Bestyrelse 



Regnskab  2016 – B&U



Regnskab  2016 - Bredde



Regnskab  2016 - Elite



Regnskab  2016



Regnskab  2016



Regnskab  2016 - Materiel



Regnskab  2016 - Projekter



Budget  2017
Prisstigning på licenser så de fra den 
nye sæson hedder:

FIE: 300 kr.

EFC: 200 kr.



Budget  2017
Prisstigning på licenser så de fra den 
nye sæson hedder:

FIE: 300 kr.

EFC: 200 kr.

Se detaljer i ark



Dagsorden





Dagsorden



Foreningskontingent

Bestyrelsen forslår:
Uændret



Dagsorden



Valg i forhold til vedtægterne



Valg i forhold til vedtægterne



Valg i forhold til vedtægterne



Valg i forhold til vedtægterne



Valg i forhold til vedtægterne



Valg i forhold til vedtægterne



Valg i forhold til vedtægterne



Dagsorden



Næste års repmøde

Søndag den 22.april 2018



Dagsorden



Årets klub 2017

Roskilde Fægteklub er i meget positiv udvikling, 
anført af en dygtig ledelse af klubben. 
Klubben har succesfuldt startet et nyt stævne 
med mange internationale deltagere. Desuden 
har klubben løftet NM 2016 sabel som blev løst 
med meget engagement og professionelt attitude. 
Klubben deltog på DFF’s vinterlejr med et meget 
pænt antal deltagere. 
Senest har klubben taget initiativ til sabeldommerkursus, hvor 
mange deltog og 7 bestod national dommereksamen.

DFF’s bestyrelse ønsker klubben tillykke med titlen: ”Årets klub ”

Klubben vil modtage 3000 kr. til udvikling af klubben



Årets forbundsfrivillig 2017 

Jasper Carlsen fra JAF fægteklub, tiltrådte 
som CDD ved Kadet og Junior VM i 
Frankrig 2016 med meget kort varsel, og 
evnede at løfte opgaven på bedst muligt. 

Jasper har  i de seneste to år ydet en 
kæmpe indsats som en af de to dynamoer 
i DFF’s lejrledelse på sommerlejren. 

Særligt er Jasper kendt for at altid løfte div. udfordringer med jysk 
sindighed og positivt livsindstilling

Til Jasper venter der en FIE-fleuret som en lille erkendtlighed på en 
stor indsats for DFF.



INDKOMMENDE KOMMENTAR

• ÅLBORG FÆGTEKLUB

• ODENSE



Beretning

SLUT


