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Husk jeres medlemsindberetning inden 31.01.

DIF har indført en ny opdeling af
aldersgrupper for medlemsindberetning,
der skal understøtte udvikling
De nye aldersgrupper følger medlemmernes
livsfaser og kan gøre det lettere for forbund og
klubber at målrette deres udviklingsindsatser.
Når der skal indrapporteres medlemstal for 2018,
er de tidligere 5 alderskategorier blevet til 8.
Opdelingen skal give et mere fyldestgørende
overblik over arbejdet i idrætten og gør det ifølge
DIF lettere at bruge tallene aktivt i arbejdet med
at udvikle idrætterne målrettet efter snævert
definerede målgrupper. Den yderligere opdeling
er sket i børnekategorien, i kategorien for de
voksne, og blandt seniorerne. Årsagen er, at man
ønsker at tilpasse aldersgrupperne til
medlemmernes livsfaser, der har betydning for
vores fritidsliv og idrætsdeltagelse.

Medlemsindberetning til DIF –
sidste frist 31.01.19
Alle fægteklubber har i begyndelsen af december
fået en mail fra DIF’s centrale foreningsregister
(CFR), om at medlemstal for 2018 skal
indberettes inden 31.01.19 via: medlemstal.dk. I
følge DFF's vedtægter har alle klubber pligt til at
indberette til DIF.
Husk at læse vejledningen til indberetningen, så I
får indberettet korrekt, som I skal. Vi oplever
desværre, at klubber indberetter tal, der kunne
være højere, hvis der blev indberettet rigtigt:

DIF har været i dialog med udbydere af
foreningssystemer (Conventus, Klub Modul og
Holdsport). Systemerne vil være opdaterede til
starten af medlemsregistreringen.

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”.

De nye aldersgrupper er
•
•
•
•
•
•
•
•

Klubbernes medlemsregistrering er vigtig for
DFF's og klubbernes medlemskab af DIF og den
støtte, vi modtager fra DIF.
I 2017 var vi 1608 fægtere. Vores mål for
medlemsvækst i 2018, som indgår i vores
strategiaftale med DIF, er, at vi er mere end
1700 fægtere i 2018.
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medlemsudstyr til rekruttering af flere
medlemmer.
Ansøgningsproceduren finder sted på
www.medlemstal.dk (CFR), hvor foreningerne
også registrerer deres medlemstal. Det er ganske
nemt at ansøge.
Læs evt. mere her og her.

Søg DIF’s og DGI’s Foreningspulje
i 2019
Lidt hollandsk inspiration til
opvarmningslege

Næste år vil der igen være mange, mange
millioner kroner til foreningsarbejde i puljen. 10
fægteklubber fik tilsammen 206.769kr i støtte i
2018!

Den hollandske hjemmeside despelles.nl/ er lavet
for at give lærere nye impulser til deres
idrætstimer og indeholder spil og lege, hvor det
fysiske, spændende og sjove er i højsædet. Der er
gode videoer til alle legene, så man behøver
næppe kunne hollandsk for at fange idéerne.

Der har de sidste par måneder været lukket for
yderligere ansøgning, så de sidste af de 45 mio.
kr. kunne fordeles blandt de tæt på 2000
ansøgninger. Men fra d. 01.03.19 behandles
ansøgninger igen.
Hvis I gerne vil søge i starten af året, vil det være
en fordel, at klubben så tidligt som muligt
indberetter sit medlemstal til DIF, da DIF bl.a.
vurderer ansøgningerne ud fra klubbers nyeste
medlemstal: Har man fx glemt at indberette
rettidigt eller gør det for sent i forhold til fristen,
så vil der i DIF’s database stå, at klubben ikke
havde medlemmer i 2018!
Hele 10 fægteklubber havde pr. 01.11. fået
tilskud i 2018. De fleste søgte i kategorien under
kr. 25.000,-. I gennemsnit fik klubberne ca. kr.
20.000 hver. De søgte primært om nyt
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• Brugen af sociale medier i foreningerne.
• At børn skal have mulighed vælge, om fokus
skal være på resultater eller socialt samvær.
• At piger og drenge skal behandles forskelligt,
men ligeværdigt.
Læs: Hele udspillet ”Det gode børne- og ungeliv i
idrætsforeningerne – Holdning og handling”: Her.
Pixibog-version med de mest centrale
anbefalinger: Her.

Råd fra DIF om det gode børneog ungeliv
DIF har i efteråret startet en kampagne på
børne- og ungeområdet, der indeholder en
række anbefalinger til trænere, ledere og
forældre. Målet er at skabe det optimale miljø
for børn og unge i de danske idrætsforeninger
Cirka 9 ud af 10 børn er i deres unge år medlem
af en idrætsforening. DIF har lanceret et udspil,
som skal medvirke til, at idrætsforeningerne også
i fremtiden bliver børns og unges foretrukne
idrætsarena, og at de ikke vender
idrætsforeningerne ryggen, når de bevæger sig
fra børne- til ungelivet.

Gratis redskaber til udvikling af
gode pigemiljøer
I foråret satte DIF fokus på pigetræning og
lancerede blandt andet bogen ”Gode
Idrætsmiljøer for piger”, som du kan finde her.
CUR, der står bag bogen, har udviklet en række
konkrete redskaber til trænere, ledere, forældre
og til pigerne selv. Redskaberne er gratis. Læs
mere om undersøgelsen og de tilgængelige
materialer her.

Anbefalingerne i kampagnen er rettet mod
trænere, ledere og forældre. De forholder sig
både til træning, konkurrencer og det daglige
sociale liv i idrætsforeningerne.
Der er forskel på behovene og ønskerne hos 8årig pige og en dreng på 15 år. Inden for de
enkelte aldersgrupper er der også stor forskel på,
om man har en elitær tilgang til sin idræt, eller
om man går mest op i det sociale element. Det er
vigtigt at være opmærksom på dette, når man
som forening skal skabe det optimale børne- og
ungeliv.
Anbefalingerne kommer blandt andet ind på:
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finde opdaterede ranglister med points for
sæson 2018-2019.

Ophardt
Klubadministratorer – nye muligheder
Husk, at I siden i sommer selv har mulighed for
som klubber at give klubadministratorrettigheder
til flere personer i klubben! Det kan være ganske
praktisk, så det ikke blot er en enkelt i klubben,
der sidder med ansvaret og mulighederne. I
behøver dermed ikke længere Sekretariatets
hjælp til at oprette flere administratorer.
Når I opretter flere administratorer, så er der en
lang række muligheder for at give dem begrænset
adgang i forhold til deres opgaver og funktioner –
f.eks. adgang begrænset til:
•
•
•
•

Stævneinvitationer i Ophardt – de
fremsendte gælder, hvis der er forskel
Nogle af jer undrer jer måske over, at der ligger
invitationer i Ophardt, som afviger noget fra dem,
vi sender til klubberne og lægger på
hjemmesiden.

Oprettelse af nye fægtere
Stævnetilmeldinger
Klubbens stævneafholdelse
Betalinger

Den ny Ophardt-version tillader kun åbning for
stævnetilmeldinger, hvis vi har opsat en
invitation, der genereres i Ophardt og frigives af
DFF. Desværre er Ophardt (og til dels DFF) ikke
klar med nogle skabeloner for invitationer og
danske oversættelser, der er tilfredsstillende.
Men vi kan altså ikke åbne for tilmeldinger uden
først at generere en invitation ud fra
skabelonerne. Med tiden kan det dog blive
tidsbesparende for klubberne at lave
stævneinvitationer, da invitationerne i Ophardt
autogenererer sig selv ved sæsonskifte, og lettere
for DFF at sikre, at invitationer lever op til
reglementskrav og er korrekte. De almindelige
invitationer vil så blive udfaset.

Flere klubber har dog slet ikke oprettet en
administrator, og førstegangsoprettelse kræver
bistand fra Sekretariatet. Husk, at I ikke kan
tilmelde fægtere til stævner i Ophardt uden en
klubadministrator. Læs, hvordan I får en
administrator her.

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.

Ranglister i Ophardt – nu er de klar

Indtil tingene er faldet på plads, vil der være to
slags invitationer: En klassisk udsendt version og
en Ophardt-version. I tilfælde af forskelle så er
reglen, at det er teksten i den klassiske version,
der gælder.

Som skrevet tidligere har der været en del
startvanskeligheder med den ny version af
Ophardt. Blandt andet var DFF’s ranglister ikke
korrekt opsat. Det er de nu, og I vil nu kunne
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Prisen for en licens bliver 150,- pr. fægter pr.
sæson. Klubberne vil modtage
acontoopkrævningen inden 31.12.18.
Har I spørgsmål, så kontakt DFF’s kasserer, Ole
Kokborg.

Genindførsel af nationalt
licensgebyr
Er fægteklubben godt forsikret?

Ifølge DFF’s vedtægter kræver det fra
aldersklasserne kadet og opefter national licens
at deltage i danske stævner. I en årrække har DFF
ikke opkrævet licensgebyr. Men som
bekendtgjort på Repræsentantskabsmødet 2018
genindføres et gebyr for licensen fra og med
sæson 2018/2019. Beslutningen er truffet af
økonomiske årsager p.g.a. af nedgang i tilskud.

Alle fægteklubber er som medlemmer af DFF
automatisk omfattet af en kollektiv
forsikringsaftale hos Tryg, som DIF har indgået for
forbundet og klubberne. Den omfatter:
• Ansvarsforsikring
• Arbejdsskadeforsikring
• Psykologisk krisehjælp
• Idrætsrejseforsikring
• Retshjælpsforsikring

National licens er for fægtere (fra kadet og ældre
uanset nationalitet) i danske klubber, der
deltager i danske stævner: DM'er, regionale
mesterskaber, ranglistestævner og cupper, men
ikke hvis en klub holder et internt mesterskab
eller lignende "lukket/eksklusivt" arrangement.

Men jeres klub kan måske have brug for
supplerende forsikringer for at føle sig bedre
dækket. Dem skal klubber selv sørge for at tegne,
og de afhænger af jeres aktiviteter, hvad I ejer
m.m. Det gælder fx: Erhvervsforsikring, der
dækker skader på jeres inventar og udstyr fx ved
brand, tyveri eller vandskade.

Rent praktisk kommer det til at foregå på den
måde, at der som en start ses bagud i tid for at få
fastlagt et kvalificeret skøn i forhold til antallet af
stævneaktive fægtere, den enkelte klub forventes
at have i sæsonen (første gang for sæson
2018/2019). På baggrund heraf sender DFF en
opkrævning til hver klub, som klubben er
ansvarlig for at betale. Hvorvidt klubben vælger
at lade fægterne selv betale for licensen eller ej,
er et klubanliggende, som DFF ikke blander sig i.
Når sæsonen er slut, laves et tilbageblik og en
efterregulering baseret på det præcise antal
stævneaktive i sæsonen.
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I kan læse mere om fælles og egne forsikringer
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Få et prismatch
Aftalen mellem DIF og Tryg betyder, at klubben
kan få matchet prisen på de forsikringer, I har i
dag. Sådan kan I sikre, at I er godt dækket til en
konkurrencedygtig pris. For mere om prismatch
klik her.
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for træneren. Der er ikke tale om forpligtende
information.
Kontakt Martin Wiuff, Udviklingskonsulent, eller
Laurence Halsted, sportschef.

DFF vil trække EU-studerende
fægtere til Danmark som trænere
I 2019 fortsætter vores lille projekt, der skal
trække erfarne fægtere fra det øvrige EU til
Danmark. Derved håber vi at kunne sikre
ekstern ekspertise til vores lille fægtesamfund og
således styrke klubbers medlemsbase og gruppen
af talentfulde trænere i landet.
Det er hensigten at gøre fægtere og fægteklubber
rundt om i EU opmærksomme på de gunstige
betingelser, der er for at studere i Danmark. Vi
vil blandt andet fortælle dem om landets
fægteklubber, universiteter og universitetsbyer
samt om muligheden for offentlig
støtte under studium. Et nøgleelement er, at en
EU-studerende kan modtage dansk SU, hvis de
har betalt deltidsarbejde under 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.

Filipe Saucedo – ny træner i Aalborg 2018
DFF’s projekt har haft betydning for, at
Aalborg Fægteklub fik ny træner, nemlig Filipe
Saucedo, som er fra Argentina, men har
italiensk pas.

Vi I have hjælp til flere
medlemmer i 2019?

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
allerede nu eller inden for et år eller to har eller
vil at få behov for ekstra trænerkapacitet.
Desuden vil vi gerne vide, omtrent hvor mange
timer pr. uge/måned, I forventer at have behov
Nyt fra Udviklingskonsulenten

Klubudvikling i eksisterende klubber
Som et led i vores strategi om medlemsvækst
hjælper vi gerne klubberne med at få flere
medlemmer. DFF har i 2018 hjulpet Odense FK,
FK Fleche, FK Niels Juel og Københavns FK
gennem klubudviklingsforløb:
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Kontakt til Udviklingskonsulenten.

Sidste nyt fra Vestfronten - 2 NYE
klubber optaget i DFF i efteråret!
Vores indsats med at få flere fægtere gennem
nye klubber i Vestdanmark kører fortsat efter
planen. Således er Ringe Fægteklub og Nyborg
Fægteklub på Fyn nu blevet stiftet og optaget i
DFF her i efteråret!

9 klubber optaget i år
DFF’s familie er faktisk blevet forøget med hele 9
klubber i år! Ved årsskiftet er vi 44 klubber i DFF.
Det er et historisk højt samlet klubtal, og aldrig er
så mange klubber kommet til på et enkelt år.

Velkommen i forbundsfællesskabet til Ringe
Fægteklub og Nyborg Fægteklub!
Ovenikøbet er alt det klubudstyr til de nye
projektklubber, som en fræk tyv stjal i foråret,
dukket op igen. Desværre dog først her i
december, hvorfor tyveriet, som ikke var dækket
af vores forsikring, desværre kostede os en masse
penge. Læs historien her.

6 af de 9 klubber ligger faktisk i Vestdanmark.
4 af de 9 klubber er HEMA-fægteklubber.
Husk at tage godt imod alle de nye klubber og
nye fægtere rundt omkring i Fægtedanmark.
De 9 klubber, som er optaget i 2018 er (i
kronologisk orden):

Læs mere om ”Flere fægtere gennem flere, nye
klubber i Vestdanmark”. I kan også altid kontakte
DFF’s projektkonsulent Mads Eriksen for info.
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Aros Historical
Fencing Guild (juni)
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HEMA Esbjerg (april)
HEMA Aalborg (april)
Fredericia Fægteklub
(juni)
Københavns Historiske
Fægteklub (juni)

Dragon Sport Fencing
(august)
Ringe Fægteklub
(november)
Nyborg Fægteklub
(december)

Ophardt-frivillig – Flere hænder søges:
DFF har i flere år savnet frivillige, der kan stå for
nogle af forbundets i Ophardt. Siden efteråret
har vi heldigvis fået flot hjælp af Pia Stiller. Men
vi kan fortsat bruge flere frivillige hænder til
vores Ophardt-opgaver.
Vil du også give os en hånd? Så kontakt
Formandsformand Jan Sylvest Jensen

Ny organisation – Høringsmøde 1
- og 2

DFF søger fortsat en lønnet
materielforvalter

I kan finde alle de mange spændende papirer om
vores planer for en ny struktur og nye vedtægter i
DFF, herunder høringssvar fra klubberne efter
høringsmøderne i oktober: Her.

DFF søger fortsat en materielforvalter til at
vedligeholde og sende vores materiel ud til
klubber ved stævner samt modtage materiellet
igen. Jobbet er deltids og timelønnet. Læs hele
stillingsopslaget her.

På baggrund af 1. høringsmøde holder vi et 2.
høringsmøde til februar. Hold øje med jeres
indbakke og find snart også dato og invitation på
hjemmesiden – fra starten af januar.

Spørgsmål rettes til formand Jan Sylvest Jensen.
Ansøgning kan fortsat sendes til dff@faegtning.dk

Glædelig Jul og Godt Nytår til jer alle!
Fra Martin Wiuff, DFF’s Udviklingskonsulent
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