Professionalisering af de danske
fægtedelegationers deltagelse i
EM og VM på kadet, junior og senior
fra og med sæson 2018/19.

Som led i DFFs strategi for 2017-2020, som er udviklet sammen med DIF og Team Danmark, er
Eliteudvalget ansvarlig for professionaliseringen af talent- og elitekulturen. Formålet er at blive Team
Danmark-støttet idræt fra 2021. Det betyder, at vi løbende skal udvikle den måde, vi arbejder på,
mod en fælles vision for en professionel sportsorganisation, herunder med processer, der giver vores
top-fægtere den bedst mulige forberedelse til succes på verdensplan. At stræbe efter at blive Team
Danmark-støttet forbund kræver, at vi forbereder os tidligt og disciplineret på forholdene på
olympisk niveau. Det betyder bl.a. at tilpasse rejseform og akkrediteringer til det format, som en evt.
delegation vil skulle agere under ved et OL.
Således meddeler DFF's Eliteudvalg hermed ny akkrediteringspolitik for alle EM og VM på Kadet,
Junior og Senior fra og med indeværende sæson 2018/19.
Akkrediteringer til EM og VM vil fremover udelukkende blive tildelt DFF-udpeget personale, såsom
Chef de Délégation, udpegede hold-/våben-trænere, evt. sundhedspersonale o.a. Herudover er der
to out-of-quota-akkrediteringer til henholdsvis DFFs formand og generalsekretær.
Forældre og andre pårørende til fægtere vil derfor fra og med 2019 overvære EM og VM fra
publikumsrækkerne.
Det betyder, at fægtere, der kvalificerer sig til deltagelse i EM og VM, såvel på kadet som junior og
senior, forventes at være selvkørende på personlig logistik, herunder at kunne håndtere og agere på
såvel kollektive som individuelle beskeder, have styr på eget udstyr, tidsplan etc. Det betyder
samtidig, at fægtere i udgangspunktet forventes at dele værelser og at orientere sig mod at agere
som team, også når holdet består af fægtere på tværs af klubber. Endelig er målet et stigende
selvstændigt ansvar hos fægterne for kommunikationen med sportschef, trænere, eliteudvalg og
øvrige fægtere.
Når vi melder nye akkrediteringsregler ud allerede nu, så er det med et ønske om, at fægterne får
mulighed for at forberede og opbygge den tilsigtede selvstændighed henover sæsonen - fremfor at
opleve at stå i en uventet situation til EM/VM i foråret.
Som support for dette arbejde er forældrenes rolle vigtig. Eliteudvalget opfordrer derfor til, at
forældre/pårørende i løbet af sæsonens deltagelser ved Cadet Circuits og World Cups hjælper deres
fægtere på vej med denne stigende selvstændighed og bakker op om den ønskede udvikling af
holdånd. Det kan bl.a. (men ikke kun) bestå i selv at øve sig i en stigende 'armslængde' til
opdrageropgaven under stævnerne og til aktionerne på pisten.
Eliteudvalget er bevidst om, at disse udviklingsprocesser forløber individuelt for fægterne. Vi vil ved
årlige forældrearrangementer - første gang under træningssamlingen for bruttolandsholdet 15.-16.
september 2018 - invitere til forældremøde, hvor der vil blive lejlighed til sammen at udveksle 'best
practice' og gode erfaringer og tale om målsætningerne for professionaliseringen og udviklingen af
det gode talentmiljø.
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