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Medlemsindberetning 
til DIF – sidste frist 
31.01. 

Det er den tid på året, hvor 
fægteklubberne skal indberette 
medlemstal til DIF (Danmarks 
Idrætsforbund). Flere 
fægteklubber har allerede 
indberettet, mens 16 af 36 
fortsat mangler! 
 
Medlemstallene for 2017 skal indberettes inden 
31. januar 2018. Tallene indberettes til DIF via 
den fælles medlemsportal, Centralt 
ForeningsRegister (CFR), som findes på 

www.medlemstal.dk. I følge DFF's vedtægter § 
4 har alle fægteklubber pligt til at indberette. 
 
Husk at læse vejledningen til indberetningen, så I 

får indberettet korrekt, som I skal. Vi oplever 

desværre, at klubber indretter tal, der vel kunne 

være noget højere, hvis der blev indberettet 

korrekt: Husk f.eks., at: 

”Foreningen skal optælle/registrere alle sine 

aktive medlemmer, som har været indmeldt i 

kalenderåret. Aktive medlemmer defineres som 

medlemmer, der har betalt kontingent i minimum 

tre måneder”.   

”Æresmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, 

trænere med flere, som har frikontingent, tælles 

også med som aktive medlemmer.” 

Klubbernes medlemsregistrering til DIF er vigtig 

for DFF's og fægteklubbernes medlemskab af 

DIF og den støtte, vi modtager fra DIF. 

Så husk nu medlemsregistreringen inden 31.01. 
 
 

Region - År 2004 2005 2010 2015 2016 

Hovedstad 800 1007 741 919 974 

Sjælland 80 92 244 211 241 

Øst 880 1099 985 1130 1215 

Nordjylland 35 232 211 104 117 

Midtjylland 94 154 207 107 72 

Syddanmark 139 121 182 121 137 

Vest 268 507 600 332 326 

Total 1148 1606 1585 1462 1577 

Strategisk Udviklingsaftale med 
DIF 2018-2021 

DIF ændrer fra 2018 den økonomiske støtte til 

forbundene fra at være aktivitetsbaseret til at 

være 4-årige strategiaftaler med hvert enkelt 

forbund, hvor vi sammen sætter os mål for 

løsning af opgaver, der udvikler forbundet i den 

retning, vi ønsker. Derfor har DFF det seneste års 

tid været i dialog og forhandling med DIF om 

DFF’s strategiaftale, som sidst i 2017 er faldet 

endeligt på plads.  

Strategiaftalen har stor indflydelse på DFF’s 

prioritering af opgaver de kommende 4 år. Vi vil 

desværre have ca. 400.000kr. mindre i DIF-tilskud 

pr. år at arbejde for, men der ligger mange 

Her ser I udviklingen i DFF’s medlemstal over en årrække.  

Medlemstallet er vigtigt for sporten og har også høj prioritet i 
vores arbejde de næste 4 år med vores Strategiske 
Udviklingsaftale med DIF, hvor vi blandt andet satser på 
medlemsvækst gennem nye klubstarter i Vestdanmark. 

http://www.medlemstal.dk/
http://www.medlemstal.dk/IndberetMedlemstal/Vejledning
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spændende og vigtige opgaver for DFF i aftalen 

med DIF, som vi ser frem til at arbejde med de 

kommende år for de mange penge, vi fortsat 

modtager fra DIF – og Team Danmark. 

Fokus vil for DFF i de kommende år være på at 

løse og indfri de opgaver og mål, som vi har sat os 

i Strategiaftalen mellem DFF og DIF 2018-2021. 

Det betyder meget for udviklingen af dansk 

fægtning, at vi kommer i mål.  

Pixibogsversion 

Strategiaftalen mellem DFF og DIF er 24 sider 

lang. Vil I se den lange version, så kontakt 

Udviklingskonsulenten. 

Vi har lavet en forkortet pixibogsversion, som 

medsendes dette nyhedsbrev. 

 

Nye maskekrav fra FIE? 

Flere har her i forbindelse med årsskiftet spurgt 

om de nye FIE-maskekrav, og hvad der gælder til 

danske stævner.  

Sådan som DFF's stævnereglementer er indrettet, 

vil FIE-reglerne om nye maskekrav gælde til 

danske ranglistestævner, når de træder fuldt i 

kraft hos FIE i forbindelse med FIE's nye sæson 

startende til september. FIE's regler indeholder 

en tidligere ikrafttræden for VM-er allerede i 

sæson 2017-2018, mens resten af FIE's stævner 

ikke er omfattet før sæson 2018-2019 begynder: 

Læs mere i FIE’s reglement om kravene til 

maskerne: http://static.fie.org/uploads/18/92800

-book%20m%20ang.pdf - § M.25.7.f. (side 29) 

Dette vil gælde medmindre DFF's Breddeudvalg, 

som er ansvarlig for implementering af FIE's 

regelændringer til danske stævner i koordination 

med B&U-udvalget, som står for B&U-stævnerne, 

beslutter sig for andet: Fx. at reglerne slet ikke 

skal gælde til danske stævner, at de skal gælde i 

modificeret form, at de først skal træde i kraft 

senere e.lign. 

Når der er truffet nærmere beslutning, informerer 

vi her om i fx. et nyhedsbrev senere på året. 

 

Klik på billedet for at se video med ny maskeanordning fra 
firmaet Uhlmann. Andre leverandører leverer også. Man 
kan også mod et gebyr sende sin maske til ombygning. Men 
måske kan det vente – jf. ovf. 

… og fra Folketinget? 
Andre har funderet over, om den i Folketinget 

omdiskuterede, påtænkte udvidelse af forbuddet 

mod maskering i det offentlige rum, får 

konsekvenser for fægtemasker? Her kan vi 

berolige med, at fægtemasker båret i forbindelse 

http://static.fie.org/uploads/18/92800-book%20m%20ang.pdf
http://static.fie.org/uploads/18/92800-book%20m%20ang.pdf
https://www.facebook.com/UhlmannFechtsport/videos/1801116939960686/
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med en opvisning e.lign. formentligt fortsat vil 

være undtaget, da forholdet vil falde ind under et 

såkaldt ”anerkendelsesværdigt formål”. 

 
 
 
 
 
 

Ny klub i DFF: Dansk Kårde 
Center 

 
DFF’s bestyrelse har her i januar optaget klubben 

”Dansk Kårde Center Gentofte” i forbundet.  

Dansk Kårde Center har en mission om at løfte 

danske kårdefægteres niveau nationalt såvel som 

internationalt.  

DFF ønsker den nye klub velkommen i 

forbundsfællesskabet. 

 

Lav Leveregler 

DFF og DIF anbefaler, at klubber laver et sæt 
leveregler for bedre at kunne forebygge 
seksuelle krænkelser 
 
Indhentelse af børneattester er med til at 

forebygge krænkelser, men der er andre ting 

klubber kan foretage sig for at forebygge at 

overgreb og andre krænkelser finder sted.  

Forebyggelse af krænkelser er vores alles ansvar. 

Alle trænere, ledere og udøvere har et 

ansvar, men klubbestyrelserne har et særligt 

ansvar mht. at få sat emnet på dagsordenen. 

Det er en øvelse i sig selv at tale om emnet. En 

konstruktiv måde at gribe det an på er at få talt 

om, hvilke leveregler I i jeres klub har/vil have ud 

fra fx disse 3 hovedemner: 

• Kropskontakt – berøring ved øvelser, jubel og 

andre situationer 

• Samvær – omklædning, overnatning, 

arrangementer og privat hos trænere/ledere 

• Kommunikation – mundtligt, telefon, sms og e-

mails 

Dækker jeres leveregler disse tre områder? Med 

leveregler på disse tre områder gør I det tydeligt 

for alle, hvilke regler der gælder, og man bliver 

opmærksom på egen og andres opførsel. Det er 

Hvis du eller nogen, du kender, går og drømmer om at starte 
en fægteklub, så kontakt gerne Udviklingskonsulenten. 
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det bedste, vi kan gøre for at skabe den bedst 

mulige forebyggelse, så ingen ender i en 

situation, hvor deres grænser overskrides - hvad 

enten der er tale om en udøver eller træner. 

Kort og godt handler det altså om, at I opstiller et 

sæt regler eller en drejebog for, hvordan de 

voksne trænere og ledere omgås børnene til 

stævner, træning, i bilen og andre aktuelle 

steder. En sådan politik varierer jo fra forening til 

forening og kommer også an på, hvad man har af 

faciliteter og interaktioner i foreningen. 

Læs mere om Leveregler og se eksempler på 

leveregler. 

Lær at lave smartphone-videoer 
til klubben 

Video på Facebook og andre sociale medier giver 
mange flere likes og delinger end opslag med 
tekst og fotos. Og man kan jo bruge sin 
Smartphone e.lign. til at producere videoer.  

Men hvordan gør man det egentlig nemt? På 
DGI’s hjemmeside findes en serie kursusvideoer, 
der kan gøre jer klogere på, hvordan I opnår 
bedre resultater med video kun med brug af 
smartphone eller tablet. 

 

Nye navne til regionale cupper 

De fleste af de regionale cupper rundt om i landet 

har fået nye navne pr. 2018: 

MM Visioncup hedder nu: Condis Kårdecup Kids. 

Kårdecuppen Østdanmark hedder nu: Condis 

Kårdecup Seniorer. 

Aarhus Cuppen hedder nu: Jysk Fynsk Fleuretcup. 

Skrydstrupcuppen hedder nu: Jysk Fynsk 

Kårdecup. 

Fleuret Cuppen for B&U i Østdanmark hedder 

fortsat Fleuret Cuppen. 

Til de østdanske kårdecupper blev der i 2017 

indført en præmie til den klub, der stiller med 

flest deltagere i løbet af året. Præmien på 

4000kr., som tages fra deltagergebyrerne, blev i 

2017 vundet af en af forbundets nyere klubber, 

nemlig Glostrup FK. 

God fornøjelse til cupperne rundt om i landet her 

i 2018. 

DFF-Temaaften om rekruttering 
og fastholdelse af klubledere – 
12.02.  

Husk, at DFF holder temaaften d. 12.02. i 

Idrættens Hus, Brøndby, hvor I kan blive klogere 

på rekruttering og fastholdelse af klubledere:  

Aftenen byder på oplæg ved DFF’s 

udviklingskonsulent samt erfaringsudveksling 

mellem klubberne – og en sandwich….. 

Tilmeldingsfrist: 08.02.18. – til 

udviklingskonsulenten. 

Link til invitation. 

 

Klik på billedet for at komme til kursusvideoer. 

http://www.faegtning.dk/media/3773/02652-kraenkelser-i-foreningslivet-folder_web.pdf
http://www.faegtning.dk/media/3773/02652-kraenkelser-i-foreningslivet-folder_web.pdf
mailto:konsulent-oest@faegtning.dk
http://www.faegtning.dk/media/3780/temaaftener-2401-og-1202-2018.pdf
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/foreningsudvikling/kommunikation/videoproduktion-paa-din-smartphone
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”Spillehalsmidler”: 72 mio. kr. på 
vej til det lokale foreningsliv 

Partierne på Christiansborg har indgået en aftale, 

der sender 72 mio. kr. ud at leve i det lokale 

foreningsliv over hele landet i 2018. 

Idrætsforeninger og andre lokale foreninger i 

Danmark kan fra 2018 søge om tilskud fra en ny 

pulje. 

Pengene i den nye pulje stammer fra de såkaldte 

”spillehalsmidler”. Siden 2016 har 

spillehalsmidler været fordelt efter en midlertidig 

model, fordi der har været en række tilfælde af 

svindel og misbrug. Modellen udløb ved 

årsskiftet, og med den nye aftale skal det sikres, 

at midlerne fremover uddeles på en mere 

gennemsigtig måde uden unødigt bureaukrati. 

Det er ikke DIF, DGI eller de andre 

landsorganisationer, der får pengene, men de 

lokale idrætsforeninger og andre foreninger. Der 

åbnes også for, at nye foreninger kan søge.  

Det er 72,2 mio. kr., der fra 1. januar 2018 kan 

uddeles på baggrund af ansøgninger. Af disse 

midler får DIF og DGI 46,1 mio. kr. til uddeling 

blandt deres foreninger rundt om i landet. 

De to idrætsorganisationer vil udvikle et fælles og 

ubureaukratisk system, så det bliver nemt for 

foreningerne at ansøge. 

I begyndelsen af 2018 fastlægger DIF og DGI 

rammerne for uddeling af midlerne og orienterer 

foreningerne om, hvordan de kan søge og få del i 

midlerne. 

 

Meld en regel 
Hjælp dit forbund eller din forening, og gør dit 

eget arbejde nemmere: Meld En Regel 

Krav til formularer, der skal udfyldes, eller fyldige 

indberetninger, der skal gives til kommunen. 

Ovenstående er eksempler på situationer, hvor 

foreningsidræt pludselig kan gå hen og blive 

bøvlet. 

 

Det vil regeringen, via Kulturministeriet, gøre lidt 

ved. Derfor initiativet til ”Meld En Regel”: Alle 

kan indlevere eksempler på besværlige 

arbejdsgange, regler og dokumentationskrav i det 

offentlige, der med fordel kan ændres eller 

måske helt afskaffes. 

DIF har indgået et partnerskab med regeringen 

for at hjælpe initiativet på vej og opfordrer alle til 

at ”melde en regel”, hvis de kender til besværlige 

arbejdsgange for foreninger og forbund i forhold 

til stat og kommune. 

 

Alle DIF-forbund og deres foreninger inviteres til 

at se kritisk på eksisterende regler og krav til 

processer og dokumentation, de møder i deres 

hverdag. Er der noget, som eventuelt kan gøres 

enklere eller fjernes? Hvis det virker sandsynligt 

og fornuftigt, vil Regeringen tage initiativ til at 

gennemføre forslagene. 

 

Det er nemt at ”melde en regel”: Gå ind på 

Kulturministreriets hjemmeside. DIF vil samtidig 

gerne kigge nærmere på alle henvendelser, og 

https://slks.dk/meld-en-regel/
https://slks.dk/meld-en-regel/
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beder derfor om, at du kopierer dit eksempel ind 

i en mail og sender den til meldenregel@dif.dk. 

 

Deadline for indlevering den 18.02.18. 

ADD’s Udøverguide  

Vejledning til udøvere om antidopingreglerne 

Udøverguide er en vejledning, som skal gøre det 

lettere at forstå antidopingreglerne. 

I håndbogen finder du bl.a. viden om 

• Hvem gælder reglerne for 

• Roller og ansvar 

• Hvad er doping  

• Dopinglisten  

• Medicinsk dispensation (TUE) 

• Kosttilskud 

• Dopingkontrol 

• Konsekvenser ved at overtræde reglerne 

Link til vejledningen. 

 

              

Lovændring gør det nemmere at 
være frivillig – som efterlønner 

Folketinget vedtog d. 14.12.17 Lovforslag L77, der 

gør det nemmere at være frivillig for 

efterlønnere. 

Lovændringen kommer efter en række sager, 

hvor efterlønnere af deres A-kasser og 

Ankestyrelsen har fået besked om, at de ville 

blive trukket i efterløn, hvis de var frivillige 

ulønnede instruktører. Fremover vil der ikke være 

de samme problemer for efterlønnere og 

dagpengemodtagere, der ønsker at være frivillige 

ulønnede instruktører.  

Især sagen om den 63-årige Inge Precht har 

været fremme i medierne. Nu kan hun og andre 

igen være frivillige ulønnede instruktører uden 

store økonomiske konsekvenser. Hendes sag fik 

stor mediebevågenhed i medierne, da 

Ankestyrelsen i oktober 2016 afgjorde, at hun 

ville blive trukket i efterløn, hvis hun var frivillig 

ulønnet instruktør i Sunds Forenings Fitness ved 

Herning. 

Inges og andres A-kassesager har skabt utryghed 

hos flere efterlønnere og i flere idrætsforeninger.  

Lovændringen, som træder i kraft 01.01. 2018, er 

gode nyheder, og nu kan man så følge spændt 

med i, hvordan A-kasser og jobcentre vil fortolke 

reglerne i praksis.  

mailto:meldenregel@dif.dk
http://www.antidoping.dk/sitetools/downloadcenter/publikationer/udoeverguide
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Til salg: Mange, næsten nye FWF 

oprullere 

I forbindelse med at Aalborg FK indkøber trådløst 

meldeudstyr fra Leon Paul, har klubben ca. 12 

brugte Fence with Fun-oprullere til salg. Oprullere 

er højst brugt ca. 10 gange. Pris pr. stk 1600kr. 

(nypris ca. 2200kr.) – hvis I køber mange, kan der 

sikkert pruttes om prisen. 

Henvendelse kan ske til klubbens formand Pia: 

25270188 / haack28@live.dk 

 

Husk, at fortælle om vores ”brugtbørs”: Stedet hvor 
fægtere kan købe & sælge brugt fægteudstyr: 
https://www.facebook.com/groups/272162182941743/ 

ATK-hjemmeside lagt om og 

flyttet i 2017 

Nogle har spurgt til, hvor DFF’s ATK-hjemmeside 

findes? Den har hele tiden nemt kunnet findes via 

link i toppen af DFF’s hjemmeside! I januar ’17 fik 

siden dog ny adresse og blev lagt helt om, da 

vores samarbejde med 3 andre forbund om en 

fælles side ophørte, idet leverandøren af 

hjemmesiden ikke længere gad lege med os: 

DFF’s ATK-hjemmeside har siden januar 2017 

heddet: http://www.atkfaegtning.dk/ 

I forbindelse med omlægningen blev der tilføjet 

flere nye ting på ATK-siden:  

Fysiske træningsøvelser 

Træn-selv-øvelser for unge talent-elitefægtere  

Træn-selv-øvelserne stammer fra den i 2015 

nedlagte ”Træn-selv-app”. For både fysisktræning 

og træn-selv gælder selvfølgelig, at øvelserne er 

udtænkt ud fra udøvernes alder. 

http://www.atkfaegtning.dk/ har mange gode 

øvelseseksempler, også lektionsøvelser fra DFF’s 

træneruddannelse, men vi er desværre langt fra 

færdige med at fylde på den endnu. 

Husk Pixibogen 

- om Strategiaftalen og de 

mange spændende opgaver for 

DFF i 2018. Tag et kig ved at 

klikke på billedet! 

 

 

Med venlig hilsen  

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

file:///C:/Users/Martin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/haack28@live.dk
https://www.facebook.com/groups/272162182941743/
http://www.atkfaegtning.dk/
http://www.atkfaegtning.dk/
mailto:Konsulent-oest@faegtning.dk
http://www.atkfaegtning.dk/
https://issuu.com/wiuff/docs/strategiaftale_2018-21_pixibog

