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En ny Star Wars-film har haft præmiere her i
december. Det plejer at kunne trække nye
fægtere til. Husk at reklamere for jeres klub i
forbindelse med filmen. I Storbritannien er
fægteklubber så småt begyndt at tilbyde (trådløs)
lyssværdsfægtning for at trække nye udøvere til
fægtesporten!

HEMA-klubber
Siden efteråret 2016, hvor de første kontakter
skabtes, har DFF arbejdet på at optage de første 3
HEMA-fægteklubber i forbundet pr. april 2018. I
den forbindelse har vi bl.a. lavet en hjemmeside
om samarbejdet med denne nye, gamle
fægtesport. På hjemmesiden kan du bl.a. se, hvad
HEMA er for noget, hvis du ikke ved det:
http://www.hemadff.dk/hvad-er-hema/

Klik på billederne på denne side for at se videoer

Facebook: DFF-rekrutteringsside

DFF vil optage de klubber, der dyrker HEMAfægtning som konkurrencesport, har regelmæssig
træning, er demokratisk opbyggede – og som har
lyst.

DFF har oprettet en Facebook-side til rekruttering
af nye fægtere. Hensigten er at dele, hvad
klubberne bringer af gode tilbud til begyndere –
f.eks. start af et nyt voksenhold. Vi bringer, jf.
vores hjemmesidepolitik, ikke den slags tiltag fra
enkelte klubber på vores hjemmeside. Men på
Facebook giver vi gerne en hånd til
mangfoldiggørelse på fællesskabets vegne.
Klubber kan også dele historierne selv på side –
kontakt udviklingskonsulenten, hvis du ønsker at
være redaktør på siden.

En arbejdsgruppe under DFF arbejder p.t. med at
integrere HEMA i DFF. Læs om mere om
arbejdsgruppen her.

Siden hedder ”Gå til fægtning – Fægtning for
begyndere”.
DFF har nu 3 Facebook-sider til forskellige formål: Almen
forbundsinformation, Landsholdshistorier, Rekruttering. Husk at like
siderne! Pr. december er alle 3 lagt som feeds på hjemmesiden.
(Billede øverst side 2)

Star Wars-film på banen igen
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DFF’s Udviklingspulje lukker og
slukker i 2017
DFF’s Udviklingspulje hvor klubberne siden 2009
har kunnet søge tilskud til udviklingsaktiviteter
indenfor b&u- og breddearbejde, herunder
”kvikkassen”, lukker 31.12. 2017. Årsagen er, at
DFF med vores nye tilskudsaftale med DIF får nye
økonomiske vilkår og nye mål. I næste nummer af
nyhedsbrevet fortæller vi mere om DFF’s
Strategiske Udviklingsaftale med DIF, der sætter
rammerne for forbundets arbejde i 2018-2021.

Indvielse af Nordvanghallen, hvor projektklubben Glostrup
FK har fået træningstider 2 dage pr. uge. Der er opstreget 8
piste på den spritnye hals gulv.

Der vil i årene 2018-2021 i stedet være mulighed
for at få støtte til medlemsrekrutterings- og
fastholdelsesprojekter sammen med DFF.

Sidste nyt fra projekt "Flere
fægtere i nye klubber"
DFF’s 4-årige projekt lakker mod enden. Vores
ambitiøse medlemsmål blev desværre ikke nået,
men de øvrige mål gjorde. Bl.a. mål for stævne –
og lejrdeltagelse. Fx var 12 ud af 33 deltagere på
årets B&U-efterårslejr fra projektklubberne. I
gennem året har vi fokuseret på at finde trænere
til at overtage trænerarbejdet i klubberne, og
gennem en exitstrategi har vi på en lang række
punkter søgt at gøre klubberne klar til at stå på
egne ben fra 01.01. 2018. Læs mere om
projektet.

Årets Klub 2017 –
Roskilde FK – 2018?
Roskilde FK blev kåret som
årets klub ved Repræsentantskabsmødet i april.
Bestyrelsens begrundelse var: ”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 professionel 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.”

Vi mangler dog fortsat en træner til
mandagstræning kl. 17-21 i Albertslund FK. Er du
interesseret, så kontakt Udviklingskonsulenten.
Fredag d. 29.12. kl. 17-18 holder vi en lille
reception til markering af projektafslutningen.
Den foregår i Glostrup FK’s lokale på
Nordvangsskolen. I er alle meget velkomne.

Hvilken klub bliver mon Årets Klub 2018?
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Eliteudøvere har fået mulighed
for øget fleksibilitet på
erhvervsuddannelser
Fra 25. maj 2018 skærpes kravene til dokumentation for,
hvordan organisationer – herunder idrætsforeninger –
håndterer persondata forsvarligt.

På mange af Danmarks gymnasier kan
eliteudøvere tilrettelægge deres uddannelse, så
de samtidig har tid til at dyrke deres sportsgren
på højeste internationale niveau. Med en treårig
forsøgsordning har elever på erhvervsskoler i
2017 fået samme mulighed for at kombinere
uddannelse med sportskarriere.
Dispensationer giver mulighed for at forlænge
både grundforløbets første og anden del med op
til 10 uger samt at forlænge hovedforløbet med
op til 50 procent. Derudover er det muligt for
eleverne at komme i skolepraktik i perioder, hvor
de har ekstra travlt med deres sport. Forsøget
trådte i kraft den 10. januar 2017 og gælder i
første omgang i tre år.

Forordningen giver i store træk samme adgang
som i dag til at behandle personoplysninger. Men
den skærper kravene til dokumentationen for, at
persondata håndteres forsvarligt.
Persondata, eller personoplysninger, er
oplysninger, der kan henføres til en bestemt
person. Det kan være fødselsdato, navn og
kontaktoplysninger. Mange personoplysninger er
ordinære, andre personoplysninger er følsomme
– fx helbredsoplysninger. Under den nye
persondataforordning vil idrætsforeninger stadig
kunne behandle de personoplysninger, som er
nødvendige for at afvikle foreningens aktiviteter,
ordinære såvel som følsomme. Dét er den
absolutte hovedregel.

For at blive en del af ordningen skal man have en
sportslig godkendelse til en ungdomsuddannelse
af Team Danmark og DFF.
Husk, at fristen for sportslig godkendelse i
forbindelse med optag på gymnasium o.lign. er
11.01.18.

I en sportsklub er det nødvendigt at registrere og
behandle en række oplysninger om medlemmer,
trænere og ledere. Der skal opkræves
kontingenter, tilmeldes til stævner, indhentes
børneattester, beregnes skat m.m. Dette kan
uden videre fortsætte under den nye forordning.
Men kravene til forsvarlig behandling af
personoplysninger skærpes, jo mere følsomme
oplysningerne er.

Nye regler for håndtering af
persondata
Rygterne er løbet - også blandt fægteklubberne:
EU’s nye persondataforordning træder i kraft
25.05.18. Forordningen bygger oven på de
gældende regler om persondata.

Klubberne må altså fortsat behandle
personoplysninger, når der er et reelt og legitimt
behov. Oplysningerne må ikke opbevares længere
end dette behov tilsiger, og oplysningerne skal
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være i et beskyttet miljø, hvor der kun er adgang
for ledelsen eller andre med gyldig grund.

bliver mobbet, men alle børn i børnegruppen.
Derfor skal forebyggelse og løsning af mobning
også findes ved at arbejde med hele gruppen af
børn – ikke kun mobberne og ofrene. Mobning
har sværere ved at opstå på hold, hvor positive
værdier og en positiv kultur dominerer.

DIF vil i januar have en ny vejledning klar til alle
klubber, om hvordan forpligtelserne i
forordningen efterleves.

Undersøgelser viser bl.a., at:
o

o

Ophardt - Stævnevejledning

o
Husk, at der i løbet af året er blevet udgivet en
række vejledningsvideoer til Ophardt Touch
(stævneafvikling). Der er samlet ca. 40 minutters
videoer på en YouTubeplayliste, som er
emneopdelt. Videoerne er på engelsk og skulle
gerne gøre det lettere af afvikle stævner med
Ophardt.

Børn, der ikke trives i klublivet, forbliver let et
overset problem, fordi det er frivilligt at deltage,
og det er let at holde op, hvis man føler sig
udenfor.
Antibulli består af en hjemmeside (antibulli.dk)
med viden, øvelser og aktiviteter, der gør det
nemt for trænere at træne sammenhold og
fællesskab sideløbende med sporten og derved
forebygge mobning blandt 6-12-årige.

Uanset om I er stævneledere eller
klubadministratorer, så husk lige at oprette
fægternes profiler ordentligt og korrekt: Udfyld
fødselsdato, skriv navne fuldt og korrekt m.m.
Det koster andre, herunder fægterne, en del
besvær og ærgrelse senere hen, når
oplysningerne er udfyldt ukorrekt.

Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og
gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og
mobning – og målet er at skabe en kultur med høj
tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler
ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et
rart sted at være.
Hjemmesiden suppleres af en Facebookside
(facebook.com/sammenholdetvinderaltid), der
skal gøre især forældre opmærksomme på,
hvilken rolle de spiller for trivslen i deres barns
fritidsliv, og hvordan de kan bakke op om et godt
børnefællesskab i deres barns klub.

Antibulli - Redskab mod mobning
Antibulli bygger på det nye mobbesyn, der
definerer mobning som et gruppefænomen, der
ikke kun vedrører og går ud over den eller de, der
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2 ud af 10 børn, der er aktive til en
sportsaktivitet, har oplevet at blive
drillet, så de blev kede af det.
3 ud af 10 har haft følelsen af at være
holdt udenfor til deres idræt.
hvert 8. barn i 3.-5. klasse helt er stoppet
til en fritidsaktivitet pga. mobning eller
mistrivsel.

Materialet er gratis og frit tilgængeligt for alle
på antibulli.dk.
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Nye veje til medlemmer –
Mini- og veteranhold
Mange klubber lavede gode rekrutteringstiltag over
sommeren. På billedet ses FK Fleche, Holbæk, det fik vist
sporten sammen med alle børns Bubber i DR's
programserie "Sommersummarum"

Efter sommerferien har fægteklubberne i
Kalundborg og Næstved startet minifægtning for
4-6-årige børn. I er velkomne til at kontakte
klubberne eller udviklingskonsulenten for at høre
om deres erfaringer med minitræningen.

Inspirationskatalog fra DIF og DGI ”Bevæg dig for
livet” – om rekruttering og fastholdelse.
Inspirationskataloget fortæller bl.a. om Facebook som værktøj
for fastholdelse og rekruttering, om åbent-hus-dag, målrettede
tilbud o.a. (klik på linket for at få inspirationen)

Også FKT København har som familietræning
startet fægtning for de alleryngste på søndage,
hvor de træner sammen med børnenes forældre.
FKT København har her i efteråret tillige forsøgt
sig med start af et veteranhold, hvor nye (og
”gamle”) fægtere i den mere modne
aldersgruppe kan fægte onsdag formiddag kl.
10.00 - 12.00. Træningen for veteranerne er
tilrettelagt, så alle kan være med, også selvom
man aldrig har prøvet at fægte før, og træningen
er til tilpasset aldersgruppens fysik.

DIF’s Frivilligdiplom
DIF har lanceret et frivilligdiplom, der skal
anerkende og hædre frivillige, som har ydet en
stor, længerevarende indsats for dansk idræt.
Målgruppen for DIF’s frivilligdiplom er ledere,
trænere og frivillige, som har gjort sig fortjent ved
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•

deres arbejde for idrætten enten i et forbund
eller lokalt i klubber.

•

For at modtage DIF’s frivilligdiplom skal man i
min. 15 år have været ulønnet leder eller træner i
forbundet eller klubben - enten i bestyrelsen,
udvalg eller andre vigtige, løbende funktioner.

•

De 15 års frivillige arbejde regnes tidligst fra
personen er fyldt 15 år. Den gerning, der er
udført, skal være på amatørgrundlag. Der kan i
særtilfælde dispenseres for ovenstående – fx til
personer, som har gjort en forskel i en kortere
årrække end 15 år.

Mulighed for omkostningsfrie træninger i
Leon Paul Center i London.
Fordelagtig rabat til DFF for vores
materielindkøb.
Meget fordelagtige priser på
udstyrspakker til opstartsklubber i vores
nye strategiske satsning for Vestdanmark.

Støttemulighederne administreres i praksis af
DFF’s sportschef for de to første punkter, som
kontakter fægterne, når det skønnes relevant.
Ligeledes koordinerer sportschefen eventuelle
træningslejre i London. DFF’s udviklingskonsulent
administrerer de to sidste punkter.

Forbund og foreninger under DIF kan indstille
frivillige til DIF’s frivilligdiplom. Indstillingen
indsendes til DIF's administration ved at udfylde
elektronisk ansøgning med angivelse af
kandidatens cv samt en kort begrundelse for
ansøgningen. Indtil en kandidat her.

Det betyder meget for DFF, at Leon Paul så
generøst vil støtte dansk fægtning, og vi ser frem
til et gensidigt frugtbart samarbejde, fortæller
DFF’s Formand Jan Sylvest Jensen.

DIF's administration foretager vurderingen på
grundlag af ansøgningen.

DFF vil trække EU-studerende
fægtere til Danmark som trænere

Ny sponsor – Leon Paul
Leon Paul og DFF har indgået en sponsoraftale.

DFF kører et lille projekt, der skal trække erfarne
fægtere fra det øvrige EU til Danmark, idet vi
håber at kunne sikre ekstern ekspertise til vores
fægtesamfund og således styrke
klubbernes medlemsbase såvel som gruppen af
talentfulde trænere i landet.

Igennem længere tid har DFF haft følere ude i
forhold til Leon Paul, og vi er glade for at kunne
starte et samarbejde med Leon Paul. Aftalen
betyder følgende for DFF:
•
•

Udstyrsstøtte til udvalgte senior
elitefægtere.
Fordelagtig rabatmulighed for
kvalificerede EM/VM-talentfægtere.
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betingelser, der er for at læse i Danmark. Vi
vil blandt andet fortælle dem om danske
fægteklubber, landets universiteter og dets
universitetsbyer samt muligheden for offentlig
støtte under studium. Et nøgleelement er, at en
EU-studerende kan modtage dansk SU, hvis han
eller hun har betalt deltidsarbejde sammen med
studierne. I den forbindelse er det vores plan at
knytte kontakt mellem udenlandske fægtere med
interesse i at læse i Danmark og fægteklubber
med ønske om ekstra trænerkapacitet.

I efteråret har Nationalt Cyber Crime Center
modtaget omkring fem ugentlige henvendelser
fra formænd og kasserer i idrætsforeninger, som
er forsøgt franarret et stort beløb - typisk
omkring 5000 euro - via falske mail. Nogle
foreninger har nået at afværge kriminaliteten.
Andre er i fælden. Når først skaden er sket, er der
som udgangspunkt ingen forsikring, der dækker,
da der ikke er tale om brud på en banks
sikkerhedsprocedure.
Falsk formand
Det, som sker i en række andre idrætsforeninger,
er følgende: En it-kriminel udgiver sig for at være
formand i en klub, leverandør eller en anden
person, der kan tillade sig at bede om penge.

Se brev til EU-fægterne.
Et skridt i denne proces er også at få en idé om
efterspørgslen efter trænere i klubberne. Derfor
vil DFF gerne vide, om jeres klub – enten
allerede nu eller inden for et år eller to – har eller
forventer at få behov for ekstra trænerkapacitet.
Desuden vil vi gerne vide, omtrent hvor mange
timer pr. uge/måned, I forventer at have behov
for træneren. Der er ikke tale om forpligtende
information.

Typisk henvender personen sig til foreningens
kasserer på mail (med korrekt afsenderadresse)
og beder om at få overført penge (ofte 4.0005.000 euro) til et plausibelt formål. Hvis
kassereren spørger ind til transaktionen, kommer
der hurtigt et svar retur med uddybende
information og kontonummer. Det hele foregår i
en forholdsvis normal sproglig tone, og der er tale
om mails, der er forholdsvist godt lavet. De er
anderledes skruet sammen end de klassiske
spredemails, vi alle kender fra NemID, Netflix og
SKAT.

Kontakt Steen Bjerre fra Bestyrelsen eller
Laurence Halsted, sportschef.

Nationalt Cyber Crime Center opfordrer
foreninger til at holde ekstra vågent øje med de
falske mails.
Et råd er desuden at tjekke den adresse, man
sender et svar til via mail, hvis man har trykket
besvar. For der vil man kunne se, at det ikke er
den rigtige formandsadresse, der er sendt fra. Et
andet råd er, at ringe til formanden for en
sikkerheds skyld.

Falske mails lænser klubkasser
Advarsel: Falske mails har i efteråret ramt
idrætsklubbers bestyrelsesmedlemmer. Flere af
DIF’s foreninger er gået i fælden med tab til
følge.
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Medlemsservice: Albertslund FK var i det kreative hjørne,
da de skulle fortælle medlemmerne, at deres hal var
optaget i forbindelse med kommunalvalget i november.

Klassesæt med fægteplastudstyr
– hvor er de?
Igennem de senere år har en del klubber fået
klassesæt med fægteplastudstyr i støtte af DFF i
forbindelse med skolesamarbejder via DFF’s
Udviklingspulje, som lukker i 2017 (se side 2).
Samtidig har DFF også forsøgt sig med at sælge
plastudstyret til skoler og institutioner, herunder
Dansk Skoleidræt og regionale centre for
undervisningsmidler. Sidstnævnte er centre, hvor
skolelærere kan låne klassesæt af bøger, men
også af andre undervisningsmidler. Der er tillige
lavet spotkurser i brugen af udstyret for lærere
rundt om i landet.

"Legends Fencing" er en ny app til dem, der gerne vil chatte
med deres fægtestjerner og følge med i topbegivenheder.
Læs mere. Få app'en.

Det betyder to ting: Skolelærere kan lettere få fat
i fægteudstyr og ved lidt om, hvordan de selv kan
undervise i fægtning i et par idrætstimer. Det
skaber flere muligheder for, at der kan
introduceres til vores sport i skolen, også i
tilfælde hvor den lokale klub ikke kan besøge
skolen. For det andet kan fægteklubber jo låne
udstyret, når de besøger en skole, fremfor at
skulle bakse frem og tilbage med klubbens
udstyr!

Med venlig hilsen
DFF Udviklingskonsulent
Martin Wiuff
5053 6314
Konsulent-oest@faegtning.dk

Se en liste med, hvor der ligger klassesæt fordelt
efter postnumre.
Sæt kan også fortsat lånes hos DFF.
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