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Kære Fægtevenner 

Her følger bestyrelsens beretning for 2017: 

Resultater 

2017 blev igen et år, hvor det lykkes en række af vores fægtere at hjemtage medaljer til Danmark. Det 

har vi god grund til at være stolte over. Variationen er stor og spredt over mange aldre. Man kan altid 

diskutere, hvem det er som skal trækkes frem i en beretning, men Jørgen Kocks bronzemedalje i fleuret 

70+ ved EM er klart en bedrift. For året 2017 skal vi huske at fremhæve Jonas WinterbergPoulsen, fordi 

han vandt to guldmedaljer i Fleuret, kadet. Tobias Jeppesen for en bronzemedalje i Kårde kadet i 

Antalya.  

Normalt fremhæver vi ikke NM medaljer, da ellers mange skulle nævnes. Alligevel bør det nævnes, at i 

2017 vandt Danmark på herresiden seniorguld på alle tre våben! Den lader vi lige stå et øjeblik, det må 

være første gang i nyere tid, at nogen af de 8 lande lykkes med det. 

Sebastian Bringstrup, Thomas Berg og Frederik von Osten vandt på henholdsvis Sabel, Fleuret og Kårde. 

Tusind tak for jeres bedrifter. 

 

Nye klubber  

Vi fik ingen nye klubber i 2017, og måtte desværre lukke en enkelt mindre klub. VI kan dog røbe allerede 

at til dato har vi optaget 3 klubber i DFF og har forventning om flere klubber.  

Alligevel er medlemstallet vokser fra 2016 til 2017 med 31 stykker. 
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DIF EFC/FIE 

Vi kommer ikke udenom, at vi blev dybt skuffet over hvor meget DIF’s nye fordeling af midler kom til at 

betyde for os. Vi føler, at de mindre forbund er blev skåret ind til sokkeholderne i jagten på at skabe 

udvikling for DIF i et samlet hele. Og i fronten af det står DFF som et af de mest tabende forbund.  

Naturligvis holdt DIF ord mht. til minimumsbeløb til os i forhold til, hvad der var lovet på forhånd. Den 

ros skal de have. Omvendt skal ingen være i tvivl, om at vi har fået en økonomisk mavepuster. 

Vi arbejdede benhårdt for at lave den bedst mulige strategiaftale, og var i et forrygende samarbejde 

med vores DIF konsulent, anført af vores egen utrættelige konsulent Martin Wiuff. Vi tænkte 

banebrydende nyt, kikkede kritisk på os selv, løftede blikket og kikkede fremad. Vi involverede vores 

medlemsklubber og inviterede til samarbejde.  

Vores planer blev rost og fremhævet hos de andre forbund. Alligevel endte vi på minimum. 

Derfor er det naturligt at overveje  Var det så spildte kræfter?  

JA – på kort sigt 

NEJ – i det lange løb har vi taget hul for en forandring af DFForganisationen, som er tvingende 

nødvendig. Vi har lanceret fundamentet for vores fremtidige talent og elitevirksomhed, og vi har 

prioriteret at skaffe vækst – hvor potentialet er størst pt. dvs. i Vestdanmark! 

 

Internationalt 

I den internationale verden søger vi samarbejder. Vi har landet en aftale i nordisk regi,hvor 

seniorherrekårde bliver prioriteret, fordi det er der, vi får mest ud af et samarbejde. I praksis betyder det 

at der bliver en lejr i Estland som optakt til EM, hvor fægterne træner sammen med de øvrige lande. FIE 

har støttet med 10.000 euro til lejrens afvikling. 
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Vi blev igen i 2017 støttet af FIE’s materiel støtte, hvilket vi er utrolig taknemmelige over. I år bestilte vi blandt 

andet noget sabeludstyr, som vi har udlånt til DSI (dansk sabel initiativ). DSI er ikke en klub under DFF, men en 

forening, som arbejder på at udbrede glæden ved sabelfægtning i Danmark. 

DSI har vist, at de igen og igen stiller op på vores lejre for at give andre fægtere en oplevelse i Sabel fægtningens 

skønhed. Det er et uselvisk og flot arbejde.  

Der er kommet mange nye regler, og vi arbejder med at afstemme rette tid at indføre reglerne. Der kommer 

også ”boblere” op internationalt, f.eks. for at få mere aktion i kårdefægtning og gøre det mere TV venligt.  

Vi er med til at forhindre, at vi mister ånden i fægtningen blot for at forsøge at tiltrække tv/streamings viewer. 

 

Fremtiden 

Vi har efter den slemme økonomiske skuffelse ved DIF’s fordeling genrejst os. Det gælder såvel vores ansatte 

som jeres valgte frivillige. DFF må kikke fremad og arbejde med de rammebetingelser, som vi tilbydes.  

Vi kommer til at lave en ny organisation – og det betyder, at vi skal lave nogen ting, vi ikke har gjort før og 

stoppe med at lave andre ting, som DFF tidligere har løftet, eller har haft stående i vores vedtægter uden at 

have løftet opgaven specielt godt. 

 

Vi kommer også til at kikke fordeling af internt forbrug i de kommende år. Hvor er det vi skaber midler, og hvor 

bruger vi midler. Vi SKAL være bedre til rejse midler fra fonde og sponsorer.  

Vi lykkes desværre ikke at fastholde Leman som sponsor længere end med udgangen 2018, til gengæld har vi 

landet en aftale med LEON PAUL, som vi er dybt dybt taknemmelige over. 
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Om ikke så lang tid starter den politiske proces i DIF, som ender ud i en ny strategi og nye mål. Her bliver det 

vigtigt, at vi gør vores indflydelse gældende, således at vi får det bedst mulige afsæt i næste periode  2022

2026. 

 

Kommunikation 

Vi skal have revurderet vores kommunikation fra og i DFF det kommende år. I skal vide, at det ikke lykkes med 

det i 2017 grundet fokus på vores strategiaftale og øvrige prioriteringer. 

Vi har blandt andet en drøm om at få genskabt vores fægteblad – i en ny og mere moderne udgave. Vi håber at 

2018 bliver året.  

 

 

 


