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Mit job i 2018-2021 er at hjælpe DFF med 4 af
disse 5 indsatser. Desuden skal jeg støtte
arbejdet i vores organisationsspor og rådgive
DFF’s klubber.
Hvordan går det så med indsatserne her godt 9
måneder inde i året?

Billede: Første rekrutteringsevent i Fredericia d. 27.03.

Flere fægtere gennem flere, nye klubber
i Vestdanmark – Indsats 1

Hvad laver
Udviklingskonsulenten i de
kommende år?

Efter en canvasperiode med undersøgelse af
forholdene i mange vestdanske kommuner blev 6
valgt ud til nærmere undersøgelser og besøg. Min
kollega, Mads Eriksen som er projektleder for
denne indsats, og jeg endte med at vælge
Fredericia, Ringe og Nyborg som de bedst egnede
byer for start af fægteklubber. Dernæst skulle der
bl.a. købes fægteudstyr, findes lokaler og
rekrutteringsaktiviteter skulle planlægges og
gennemføres.

I vores strategiske udviklingsaftale 2018-2021
med DIF, se Nyt for Udviklingskonsulenten 12018, har vi fokus på medlemsfremgang via hele
5 indsatser, som DFF arbejder på med økonomisk
støtte fra DIF.
Det ambitiøse mål er, at vi ved udgangen af 2021
er over 2000 fægtere i Danmark. Det har der
aldrig været i DFF’s 111-årige historie!

Klubberne får en forskudt start, således at
Fredericia Fægteklub havde træning og stiftende
generalforsamling før sommerferien, mens Ringe
og Nyborg har første træninger og stiftende
generalforsamlinger igennem efteråret.

Delmålet for 2018 er, at vi bliver mere end 1700
fægtere pr. 31.12.18. Pr. 01.01. 2018 var vi 1608.

Nyt fra Udviklingskonsulenten

3-2018

Side 1

I forhold den projektbeskrivelse, vi har lavet, så
går det efter 8 måneder efter planen!

fægtere. Vi planlægger også et DM for HEMAfægtning til oktober!

Vil du vide mere om indsatsen, så kontakt DFF’s
projektkonsulent Mads Eriksen.

Træneruddannelse – Indsats 4

Klubudviklingsforløb i eksisterende og
nye klubber – Indsats 2

Der blev fundet en ny underviser, og årets kurser
blev udbudt i foråret. Det første Træner 1-kursus
blev afholdt i sommer. Desværre ikke med
tilstrækkeligt antal deltagere i forhold til målet: 7.

DFF har indgået klubudviklingsaftaler om
medlemsvækst med Odense FK, FK Fleche, FK
Niels Juel og Københavns FK. Målet var 3 aftaler i
år, som skal give 30 nye medlemmer. Der er
indgået 4 aftaler.

I efteråret er der både Niv. 1 og 2-kurser, og vi
har netop afsluttet et 1-2-trænerkursus i
Vordingborg.
http://www.faegtning.dk/aktiviteter/

I 2019 er målene højere, og i efteråret vil jeg
gerne snakke med andre klubber om
udviklingsforløb for 2019.
Vi fik en ny klub i DFF i januar, Dansk Kårde
Center og endnu en blev optaget i august, Dragon
Sport Fencing. Desuden har jeg været i dialog om
optagelse af 4 andre klubber, som dog ikke er
blevet til noget - endnu. Målet for i år var 1 ny
klub.

HEMA-klubber 20182021 – Indsats 3
Ny organisationsstruktur

Der er nu indmeldt 4
HEMA-fægteklubber i DFF
og holdt indledende
møder om optagelse med
yderligere 2. Målet for i år
var optagelse af blot 3
klubber. Pr. 2021 skal der
være i alt 5 HEMAfægteklubber i DFF med i
alt 125 medlemmer.

Vi har indtil videre holdt 7 møder i vores
arbejdsgruppe, som jeg er tovholder for. Vi havde
i marts høringsmøder med klubberne, for at høre
hvad klubbernes ønsker er til vores ny
organisationsstruktur.
Lige nu er jeg i gang med at færdiggøre udkast til
nye vedtægter, lovbemærkninger og andre
tekster, som vi sender ud i en ny høringsrunde for
klubberne i efteråret.

Vi har i vores HEMA-arbejdsgruppe holdt flere
møder og har lavet et stævnereglement for
HEMA-fægtning. Til efteråret kigger vi på
dommer- og træneruddannelse for HEMA-
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Link til brochure.

DIF’s og DGI’s Foreningspulje –
Tag og søg. Det betaler sig!
I sidste nummer af dette nyhedsbrev
reklamerede vi for åbningen af DIF’s og DGI’s
Foreningspulje, der i de kommende år har mange
millioner på højkant til klubudvikling – hvert år.

Find svar på spørgsmål om
persondataforordningen

Jeg ved, at flere klubber har søgt og at i hvert fald
FK Sydjylland og Laurentiusgildet Aarhus har fået
støtte. Jeg ved også, at der fortsat er penge til
uddeling i år. Så tøv ikke med at søge!

Har I endnu ikke helt styr på
persondataforordningen? Her er de hyppigst
stillede spørgsmål med tilhørende svar fra DGI
Jura. Læs svarene.

Ansøgningsproceduren finder sted på
www.medlemstal.dk (CFR), hvor foreningerne
også registrerer deres medlemstal. Det er ganske
nemt at ansøge.

Vil din klub
have flere
medlemmer?

Læs evt. mere her.

DIF og DGI er
sammen om
visionen ”Bevæg
dig for livet”, der
har til formål at motivere danskerne til motion.
Fra august er der skruet der op for initiativet og
startet en national kampagne.
I kampagnen vises blandt andet funktionen "Find
idræt", der gør det lettere for danskerne at finde
en idrætsforening i deres lokalområde. Klik på
linket "Sådan gør du" nedenfor, og bliv klogere
på, hvordan din forening kan vises i "Find idræt"
og dermed blive synlig i kampagnen. Det er let:

Ny antidoping-strategi med fokus
på trænere og ledere

Sådan gør du

DIF’s nye antidoping-strategi blev lanceret
tidligere i år. Strategien indeholder blandt andet
et større fokus træner- og lederansvaret.

I forbindelse med kampagnen er der også lavet
en nyttig og god brochure, der vejleder klubber
om, hvordan de får medlemsvækst – navnlig ved
rekruttering af voksenmedlemmer.
Nyt fra Udviklingskonsulenten
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Danmarks Idrætsforbund (DIF) har vedtaget en ny
antidoping-strategi for perioden 2018-2020.

Reglerne gælder således for aldersklasserne
junior, senior og veteran til stævner hvor FIEudstyr er påkrævet, d.v.s. danske
ranglistestævner.

”Der har ofte været et entydigt fokus på atleterne
i dopingbekæmpelsen, mens trænere og ledere
er gået fri. Ansvaret for at sikre en dopingfri idræt
påhviler i lige så høj grad trænere og ledere, og
det vil vi have fokus på i de kommende år,”
fortøller DIF’s direktør, Morten Mølholm Hansen
og fortsætter.

Som opfølgning på sidste nyhedsbrev fra april kan
vi tilføje, at for så vidt angår B&U-stævner gælder
de nye FIE-regler ikke.
DFF's B&U-udvalg har besluttet en indkøringsfase
frem til sæson 2020-21, så reglerne IKKE gælder
for dreng-pige- og kadetaldersklasserne, hvor FIEkrav ellers er påkrævet.

”Det oplagte eksempel er der, hvor en træner
eller anden leder opfordrer til doping eller sågar
leverer dopingstofferne. Men det er heller ikke
godt nok, hvis en træner eller leder vender det
blinde øje til, eller ikke over for deres atleter
indskærper, at brug af doping er uacceptabelt,”
siger DIF-direktøren.

Læs mere her.

DIF’s nye antidopingstrategi kan downloades her.

Leon Paul-rabat til klubber
DFF’s sponsor, fægteudstyrsfirmaet Leon Paul,
har følgende tilbud til danske fægteklubber:
Såfremt klubber via sales@leonpaul.com
meddeler, at de er medlem af DFF og ønsker at få
en on-line-konto, så kan de modtage 10%’s rabat
på Leon Pauls listepriser ved bestilling via deres
konto.

Masker og brystskjold –
opfølgning om de nye FIE-reglers
virkning i Danmark
I årets tidligere nyhedsbreve er der berettet om
de nye regler. Herunder at, DFF's Breddeudvalg
har besluttet, at reglerne også gælder i Danmark
og træder i kraft fra næste danske stævnesæson
2018-2019.
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En ny sæson er begyndt, og det betyder
forhåbentlig mange nye fægtere i klubberne, der
snart skal ud og skaffe sig fægteudstyr.

bibeskæftigelse. Det betyder eksempelvis, at en
russisk træner i en dansk klub ikke kan påtage sig
et bijob, uden forinden at have søgt og fået
tilladelse til det.

Husk, at fortælle dem om vores ”brugtbørs”:
Stedet hvor fægtere kan købe & sælge brugt
fægteudstyr. Link.

Læs mere om de nye regler her.

Udenlandske arbejdstagere må
tage frivilligt arbejde
En ny lov betyder, at arbejdstagere fra ikke-EUlande, der er i Danmark på en midlertidig
opholdstilladelse, fremover gerne må påtage sig
frivilligt ulønnet arbejde i de danske
idrætsforeninger.

4 NYE klubber i DFF optaget i juni
til august!

Sidste år kom det frem, at arbejdstagere fra ikkeEU-lande, der er i Danmark på en midlertidig
opholdstilladelse, ikke måtte påtage sig frivilligt
arbejde i fx idrætsforeninger.

DFF's bestyrelse har i juni til august godkendt
optagelse af hele 4 klubber i DFF.
I april optog DFF de 2 første HEMA-fægteklubber
i DFF’s historie. I juni har vi så optaget yderligere
2 HEMA-fægteklubber, nemlig Københavns
Historiske Fægteklub og Laurentiusgildet Aarhus
(klubben har netop skiftet navn til Aros Historical
Fencing Guild).

DIF rettede henvendelse til Udlændinge-,
Integrations- og Boligministeriet for at gøre
opmærksom på det uhensigtsmæssige i disse
regler.
Denne sommer blev der så vedtaget en ny lov på
området. Af denne fremgår, at arbejdstagere fra
ikke-EU-lande, der er i Danmark på en midlertidig
opholdstilladelse, nu godt må udføre frivilligt
ulønnet arbejde i bl.a. idrætsforeninger. Med
andre ord er der ikke længere noget til hinder for,
at fx en person fra USA, der har midlertidig
opholdstilladelse i Danmark, giver en hånd med
som træner i en fægteklub.

HEMA-fægteklubber dyrker historisk fægtning
som sport. Læs mere om HEMA-fægtning på
vores DFF-HEMA-hjemmeside.
Læs om indsatsen for HEMA-klubber i 2018-2021.
Desuden har vi i juni optaget Fredericia
Fægteklub. Klubben havde stiftende
generalforsamling i juli og fægter moderne
sportsfægtning.

Lønnet arbejde – søg tilladelse

Fredericia FK er den første af 3 nye klubber i
Region Syddanmark, som vi i samarbejde med DIF
starter og udvikler gennem vores strategiaftale.

Den nye lov præciser også bestemmelserne om
bibeskæftigelse. Forskere, gæsteforskere og
ph.d.-studerende fra ikke-EU-lande kan fremover
udføre bibeskæftigelse. Andre arbejdstagere fra
ikke-EU-lande på en midlertidig opholdstilladelse
skal derimod søge tilladelse om at udføre
Nyt fra Udviklingskonsulenten
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Ophardt – ny version
I sommer er kom der en ny Ophardt-version.
Såvel almindelige brugere (fx. fægtere) som
klubadministratorer skal oprettes på ny i
systemet.

I august kom der en lille ny til, idet vi har fået en
klub mere i Næstved Kommune, nemlig Dragon
Sport Fencing, som træner i Mogenstrup.
Dragon Sport Fencing er stiftet d. 25.07. DFF yder
økonomisk starthjælp til klubbens indkøb af
materiel. Klubben tilbyder moderne
sportsfægtning på kårde for børn, unge og
voksne.

Opret bruger. Opret klubadministrator.
Har din klub ikke oprettet en klubadministrator,
så kan I ikke tilmelde jer stævner og afholde
stævner via Ophardt.

Velkommen i forbundsfællesskabet til de seneste

Lige som når der kommer nye versioner af
programmer, som man bruger tit, fx. Word, så
koster den ny Ophardt-version i begyndelsen tid
at finde rundt i, vænne sig til og forstå for os alle
– både i forbundet og klubberne. På længere sigt
giver systemet dog flere muligheder. Fx. er det
nemmere at oprette flere klubadministratorer,
rette forkert stavede navne og fødselsdatoer på
fægtere.

4 DFF-klubber:
Laurentiusgildet (Aros Historical Fencing Guild)
Københavns Historiske Fægteklub
Fredericia Fægteklub
Dragon Sport Fencing
Husk at tage godt imod alle de nye klubber og
nye fægtere rundt omkring i Fægtedanmark.

Ophardt har desværre ikke forsynet os med gode
vejledninger til det ny system i videre omfang.
Men i Ophardt findes i topmenuen en ”WIKI” /
manual, som med tiden forhåbentlig vil kunne
give svar på spørgsmål.

Vidste du, at Dragon
Sport Fencing er klub nr.
42 i DFF og er den 7. klub,
som vi har optaget i år?

Hvis du leder af opdaterede ranglister med points
for den ny sæson 2018-2019 eller dansksproget
tekst i fx stævneinvitationer, så må du desværre
vente et stykke tid endnu, da det ikke er klar.

Så mange klubber er
aldrig før blevet optaget
på et enkelt år i hele
DFF’s 111-årige historie!
Ikke engang i forbundets
stiftelsesår 1907.
Det er også første gang i
DFF’s historie, at der
findes 42 klubber i DFF!

Er der noget, du er i tvivl om, vedrørende
Ophardt og stævnetilmeldinger,
administratoradgang, oprettelse af fægtere
o.lign. så kontakt DFF’s sekretær på
dff@faegtning.dk – 43262097.

DFF fyldte 111 år i maj
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Der kommer nok også en B&U-lejr i julen i
København i forbindelse med talent- og
elitelejren samme sted – lige som i forbindelse
med forårets lejr i Viborg.

Ophardt-frivillig søges:
DFF har i flere år savnet en frivillig, der kan stå
for nogle af vores forbundsopgaver i Ophardt.
Vil du give os en hånd? Så kontakt
Formandsformand Jan Sylvest Jensen

Årets Klub 2018 – Glostrup FK
Glostrup FK blev kåret som årets klub ved
Repræsentantskabsmødet i april. Tillykke!
En del af Bestyrelsens begrundelse var: ”For at
have et voksenbegynder- og breddehold, der
tiltrækker og fastholder med superhøjt humør,
god træning for voksne motionister og megen
energi, hvilket kan være en inspiration for andre
klubber. Seniorholdet har også tiltrukket og
genaktiveret gamle fægtere”.

Efterårets B&U-lejre

Hvilken klub bliver mon Årets Klub 2019?
I mens en arbejdsgruppe i forbindelse med vores
strategiaftale med DIF kigger på, hvordan
fremtidens DFF-lejre for B&U og voksne
breddefægtere bør være, så har jeg i år haft til
opgave at administrere B&U-lejre, som modtager
tilskud fra DFF. Fremtiden bringer måske andre
lejrformer eller tilskudskriterier, mens i år er et
overgangsår.
I foråret holdt vi B&U- og voksenbreddelejr
samtidigt med talent- og elitelejr i Viborg.
Resten af året byder på følgende B&U-lejre med
DFF:
B&U Efterårslejr 17.-19.10. i Vordingborg.
B&U Julelejr 27.-30.12. i Aarhus

Billede: Nogle af Glostrup Fk’s B&U-fægtere og trænere på
DFF's sommerlejr - august 2018

Hav et godt efterår ude i klubberne!
Billede: DFF har 3 Facebook-sider til forskellige formål:
Almen forbundsinformation, Landsholdshistorier,
Rekruttering.
Alle 3 findes som feeds på hjemmesiden: www.faegtning.dk.
Husk at like siderne!
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