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Gode fægtevenner!
Da otte AAF-medlemmer – heraf et par stykker fra bestyrelsen – deltager i hjælpetrænerkursus i
Aalborg, kan klubben ikke være med til repræsentantskabsmødet. Vi vil dog gerne give en status for,
hvordan 2016 har udviklet sig for os, specielt fordi vi på seneste repræsentantskabsmøde blev tildelt
titlen ”Årets klub”.
Og hvad er så AAFs status for det forgangne år?
•
•
•

•

•

•
•

Vi har en fægtemester og adskillige af vores medlemmer har indledt uddannelse under
Dansk Fægteforbund, der gør dem til hjælpetrænere.
Der er netop nu omkring 75 medlemmer, hvoraf langt de fleste er aktive. Vores mål er ved
udgangen af 2018 at være 100 – fortsat fornuftigt fordelt over alle aldersgrupper.
AAF er et godt eksempel på, at sport fremmer integration: Blandt vores medlemmer er foruden danskere et større antal fægtere fra Italien, Rumænien, Tyskland, Sydkorea, Ungarn,
Vietnam, Frankrig, Iran og Bulgarien.
Mens vi hidtil har haft to træningsdage, kunne vi fra august 2016 udbyde én dag med fægtemester og tre dage med egne fægtere som undervisere, så vi nu har seks hold. Og vi har
faktisk brug for flere, for der er lukket for tilgang på mandagens juniorhold.
Vi har nogenlunde fornuftige lokaler med det nuværende antal medlemmer, men der er ikke
plads til vækst. Desuden er der begrænsninger i forhold til eksterne arrangementer, som er
tvingende nødvendige som indtægtskilde. Derfor er vi i positiv dialog med Aalborg Kommune, så vi kan få ekstra plads – eller mere træningstid i de nuværende rammer.
Målrettet fundraising har givet ekstra midler til indkøb af blandt andet apparatsæt, el-veste,
masker, jakker, handsker og våben. Det var tiltrængt – og nu er vi godt kørende en rum tid.
Vi var i 2016 vært for to afdelinger af Aarhus Cup og vi havde en del fægtere til stævner og
fællestræninger i ind- og udland. Det er en udvikling, som vi skal arbejde videre med i år.
Sideløbende har vi planer for vores eget stævne med national og international deltagelse.

AAFs bestyrelse udarbejdede efter generalforsamlingen i de første måneder af 2016 en strategi for
klubbens udvikling frem til udgangen af 2018. Heraf fremgår det, at det overordnede mål er, at AAF
skal være en motions- og konkurrenceklub, hvor træningen foregår i regi af både en lønnet fægtemester og egne instruktører og trænere. Desuden er det et mål, at klubbens medlemmer deltager i alle
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typer stævner, at vi er i stand til at udvikle talenter og at der er tilgang af medlemmer i alle aldersgrupper. Vi er godt med på de nævnte områder.
Ved udgangen af 2017 falder DFFs bidrag til honoreringen af fægtemesteren imidlertid bort. AAF
(samt JAF og OFK) skal derfor – foruden den hidtidige betaling – selv finde de cirka 130.000 kr., der til
dato er kommet fra DFF. Det lader sig ikke gøre: Den vækst, vi har gennemgået i AAF, er kommet i
kraft af betydelige investeringer og væksten har i selv udløst flere investeringer, så vi har nu aktiviteter, men ingen formue.
Vi er helt uenige i den udvikling, som dansk fægtning vil tage fra årsskiftet: Med bortfaldet af fægtemesterordningen vil der ikke længere foregå noget overordnet udviklingsarbejde med udgangspunkt
i Danmark som helhed, men den nuværende tendens til, at al DFFs aktivitet samles om landsholds/elitefægtning og på et meget snævert geografisk område, vil blive altdominerende.
Fremtiden for jysk-fynsk fægtning – og herunder beklageligvis også for AAF – er altså: Ingen fægtemester, ingen elitesatsning, ingen adgang til landstræneren.
Udviklingen i AAF viser, at alt ikke hænger på, om der er en uddannet fægtemester. Det er en klubbens bestyrelse, der finder ressourcerne og realiserer potentialet. Men i AAF er der ingen tvivl om, at
den udvikling, vi har gennemgået, har været i tæt samarbejde med fægtemesteren, og at han er et
vitalt aktiv for os.
Vi har sandt at sige meget svært ved at se DFF som et landsdækkende specialforbund med ansvar for
udvikling af fægtningen i hele landet. Og vi har mere end vanskeligt ved at se, hvordan DFF’s målsætning om 2.000 medlemmer nogensinde skal kunne opfyldes.
I AAF fortsætter vi naturligvis den indsats, der er blevet ydet de seneste år. Vi ser bestemt mulighed
for, at klubben kan vokse betydeligt – også på den anden side 100 medlemmer. Skal denne operation
lykkes, fordrer det imidlertid, at DFF finder en måde at støtte den jysk-fynske fægtning på, så det er
muligt for klubberne at opretholde det nuværende træningsniveau.
Aalborg Fægteklub
18. april 2017

2

