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7 af hele 9 nyoptagne klubber er med i DIF's
medlemsberegning. Disse har i 2018 givet nye 114
medlemmer - heraf 82 HEMA-fægtere.
10 eksisterende klubber havde en samlet
medlemsvækst på 64 medlemmer.

❖ 4 eksisterende klubber havde 0 i medlemsvækst.
❖ 22 eksisterende klubber havde en samlet
tilbagegang på 178 medlemmer i forhold til ´17.

Kom til Repræsentantskabsmøde
Vi glæder os til at se jeres klubrepræsentanter til
DFF’s generalforsamling: Repræsentantskabsmødet.
Det er klubbernes vigtige dag for at have indsigt
og medindflydelse i det fælles forbundsarbejde.
I år har vi to store ting på tapetet: Bestyrelsen
præsenterer en ny organisationsstruktur og et
nyt sæt vedtægter, der skal gøre forbundet
endnu bedre til at løfte fælles opgaver i dansk
fægtning.

Som det ses, blev vores indsatser for nye
medlemmer spist 100 % op af frafald andre
steder. I de fleste klubber er der tale om lave
frafaldstal pr. klub, men der var desværre samlet
set mange flere eksisterende klubber i
tilbagegang og med et betydeligt større totalt
antal mistede medlemmer end forventet. De
mange små klubber er sårbare overfor lukninger
– i 2018 lukkede 1, og her i foråret har vi sagt
farvel til endnu 1 – Rødovre FK.

Hjælp med at finde folk til de nye udvalg og
bestyrelsen

Vi håber, at store som små klubber i 2019 vil øge
indsatsen for medlemsvækst.

En ny organisation skal ikke være en tom
struktur, men et levende legeme – med
folkevalgte, visionære og arbejdsomme frivillige
kræfter. Vi skal have valgt ekstra mange i år
grundet den ny struktur – se valgoversigten i
mødeindkaldelsen (side 3). Vi håber, at klubberne
vil finde kandidater til de mange nye poster.
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17
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8
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11
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11

Øst-DK
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905
23
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3
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2
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2
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2
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119
3
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4
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2
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3
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7
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5
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5
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6
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6
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8
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14
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10

589
10

326
10

342
10

347
14
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38

1591
34

1494
33

1577
36

1608
36

1608
42

Medlemmer/
Klubber

Medlemmer/
Klubber

Læs mere om, hvad der skal ske på dagen: Link til
alle mødedokumenter.

Medlemstal for 2018: Antallet af
klubber er steget, men
medlemstallet stagnerer

Medlemmer/
Klubber

Alle DFF’s medlemsklubber har igen indberettet
deres medlemstal til DIF for 2018. Vi er 1608
medlemmer for 2018. Det er desværre præcis det
samme tal som for 2017, mens vores mål var, at
vi skulle nå over 1700 medlemmer:
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Søg DIF’s og DGI’s
Foreningspulje: 44 mio. kr.
fordeles igen til klubber i hele
landet

Klubudviklingsforløb til
medlemsvækst 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 5 klubber
med medlemsvækst via klubudviklingsforløb. Hvis
I vil have hjælp fra DFF til at få flere medlemmer i
2019, så kontakt til Udviklingskonsulenten.

I år er der igen være mange, mange millioner
kroner til foreningsarbejde i puljen. 10
fægteklubber fik tilsammen 206.769kr i støtte i
2018!
De fleste af fægteklubberne søgte i kategorien
under 25.000 kr. I gennemsnit fik klubberne ca.
kr. 20.000 hver.
Ansøgningsproceduren finder sted på
www.medlemstal.dk (CFR), hvor foreningerne
også registrerer deres medlemstal. Det er ganske
nemt at ansøge.
Den 1. marts 2019 åbnede DIF og DGI’s
Foreningspulje igen for ansøgninger. 2
fægteklubber har allerede fået penge i år –
sagsbehandlingstiden er med andre ord kort.
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Puljen fokuserer på klubprojekter, der omhandler
medlemsvækst, men indenfor dette felt er
muligheder mange spændende fra udvikling, der
skal geare klubber til at vokse, til fastholdelse og
rekruttering af medlemmer.
Læs evt. mere her og her.

Søg Toms Guldpulje til
familieidræt

Send klubbens piger på camp - få
støtte til at afholde af pigecamps

Puljens formål er at forgylde initiativer, der kan
få flere familier ud og røre sig

DIF har åbnet for en ny runde, hvor foreninger
kan søge penge til en DIF- og Always #LikeAGirl
Camp, som giver piger en unik oplevelse med
idrætten som omdrejningspunkt

Toms Guldpulje giver økonomisk støtte til
idrætsforeninger, der ønsker at skabe bedre
rammer for familieidræt. Det kan både være
gennem nye aktiviteter og eksisterende.

Fra d. 18.02. fik alle foreninger under DIF igen
mulighed for at søge om økonomisk støtte til at
afholde pigecamps og give teenagepiger en stor
oplevelse med idræt.

Fakta om Toms Guldpulje
Puljen er på 2 mio. kr. i år, som uddeles i
bevillinger op til 20.000 kr.
Puljen er åben for ansøgning i perioden 1. april til
31. august 2019. Puljen kan støtte initiativer og
aktiviteter med fokus på familieidræt, der finder
sted i perioden 9. september 2019 - 31. august
2020.

DIF har indgået et partnerskab med Procter &
Gamble, der står bag produktet Always, og
sammen lancerer de en kampagne, som har til
formål at motivere endnu flere piger til at være
aktive i foreningsidrætten.

Puljen kan ansøges af alle foreninger under DIF.

”Første runde i efteråret var en klokkeklar succes,
hvor 78 foreninger fik midler til at afholde
pigecamps, og tilbagemeldingerne fra disse
camps var utroligt positive. I alt 1100 piger
deltog, og 150 nye piger meldte sig efterfølgende
ind i en forening. Derfor er vi glade for at kunne
genåbne puljen,” fortæller DIF.

Læs mere og søg her

En DIF og Always #LikeAGirl Camp har til formål
at motivere endnu flere piger til at være aktive i
foreningsidrætten.
Ved at afholde en pigecamp kan man som
forening give teenagepiger en helt unik oplevelse
på pigernes egne præmisser, og hvor det sociale
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kommer i første række. En pigecamp kan være
netop den oplevelse, der betyder, at pigerne
bliver i foreningen eller måske endda begynder
med at gå til idræt.

Nye satser for skattefri
godtgørelse
Klubber har siden årsskiftet haft mulighed for at
udbetale lidt mere i skattefri godtgørelse end
hidtil. Skatterådet regulerer nemlig satserne
hvert tredje år, og rådet har besluttet, at de fleste
satser skulle have et nøk opad.

Alle foreninger under DIF, som har aktiviteter for
piger i alderen 12-15 år, kan søge.
Ansøg og læs mere her

Til eksempel kan en klub fremover udbetale en
skattefri godtgørelse på 80 kr. pr. dag for
merudgifter til fortæring i forbindelse med
udenbys stævneaktivitet og lignende. Hidtil har
satsen været 70 kr. om dagen. Også satserne for
skattefri godtgørelse i forbindelse med
eksempelvis telefoni og internet, administration
og køb af tøj er sat op.

Billede (øverst): Redskaber til udvikling af gode pigemiljøer. DIF’s
hæfte fra 2018 findes her.

Satserne gældende fra 1. januar 2019 kan findes
her.

Fægtere kan søge Karen
Lachmanns Fond
Fonden uddeler årligt et mindre beløb til unge,
især kvindelige fægtere under 20 år, til at fremme
deres konkurrencefægtning. Ansøgning kan
løbende sendes til fondsbestyrer Ole Kokborg
(DFF's kasserer).
I 2019 uddeles legatet i oktober i forbindelse med
stævnet "Trekanten International" og fristen for
at komme i betragtning for 2019 er 01.09.2019.
Send ansøgning her.

Regel om sporadisk indberetning
af løn blev afskaffet d. 1. januar
Dermed ophørte foreningers og virksomheders
mulighed for at indberette løn sporadisk. Der
skal i stedet laves en såkaldt ”nul-angivelse” i de
måneder, hvor der ikke er udbetalt løn til
ansatte. Ifølge Skattestyrelsen kan det blive
dyrt, hvis man glemmer det.
Automatisk omregistrering
Foreninger og virksomheder med pligt til at
indberette løn er blevet automatisk omregistreret

Nyt fra Udviklingskonsulenten

1-2019

Side 4

pr. 1. januar 2019. Det har Skattestyrelsen sørget
for! Herefter har de pligt til at indberette på
månedlig basis - også i de måneder, hvor der ikke
udbetales løn.

4. Tjek, at I får en kvitteringsmail fra virk.dk.
Afmeldelsen er først gennemført, når I
har fået den.

Gebyr for affaldsadministration
afskaffet pr. 1. januar 2019

Husk nul-indberetning
De nye regler har betydning for klubber, som har
lønudbetaling, men hvor der ikke er
lønudbetaling hver måned. De skal fremover
nulindberette for de måneder, hvor der ikke er
lønudbetaling.

Foreninger slipper for at søge om fritagelse for
det årlige affaldsadministrationsgebyr, der er
afskaffet fra 2019. Gebyret har dækket
kommunernes generelle
administrationsomkostninger på
erhvervsaffaldsområdet og har derfor også været
pålagt foreninger - også selvom disse ikke var
tilknyttet en affaldsordning. Det har hidtil været
muligt for foreninger at blive fritaget for at skulle
betale gebyret.

Klubber, der ikke udbetaler løn overhovedet, men
kun skattefrie godtgørelser, omfattes ikke af
reglerne.
Afmeld registrering som arbejdsgiver
Alle foreninger bør tjekke, om de i CVR er
registreret som arbejdsgiver.

Afskaffelsen af affaldsadministrationsgebyret pr.
1. januar 2019 betyder, at klubber slipper for den
årlige opkrævning fra kommunen – og derfor
også bliver fri for at skulle bruge tid på at søge
om fritagelse for at skulle betale gebyret.

Mange af DFF’s foreninger er registreret med et
CVR-nummer, men det er kun foreninger, der har
lønudbetalinger, der skal være registreret i CVR
som arbejdsgiver. Så hvis en klub er registreret
som arbejdsgiver uden at udbetale løn, bør de
afmelde sig dette element i CVR, men ikke selve
CVR.

Bemærk, at det udelukkende er det generelle
gebyr for affaldsadministration, der er afskaffet.
Eventuelle administrationsomkostninger
forbundet med konkrete affaldsordninger, som
de enkelte foreninger er tilknyttet, er ikke
omfattet af ændringen.

Læs også dette informationsbrev fra
Skattestyrelsen af 29. september 2018.
Arbejdsgiver i CVR? Sådan afmelder I jer som
arbejdsgiver i CVR:
Gå ind på virk.dk og:
1. Fremsøg jeres virksomhed med CVRnummer, eller vælg den under Dine
virksomheder.
2. Klik Ændre, og vælg Ændre/Rediger
virksomhed.
3. Afmeld pligten ved at klikke ud for feltet
Afmeld.
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DGI Podcasts: Gode råd fra DGI
om frivillige

Leon Paul-rabat til klubber
Flere klubber har spurgt til rabat fra DFF’s
sponsor, fægteudstyrsfirmaet Leon Paul. Det
skrev vi også om i nyhedsbrev nr. 3 i september
sidste år: 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.

Lyt til de gode råd fra DGI’s podcasts om frivillige:
1.
2.
3.
4.
5.

Sådan tiltrækker I nye frivillige
Sådan gør I tunge poster lettere
Sådan giver I plads til unge frivillige
Sådan giver I frivillige en god start
Sådan plejer I jeres frivillige

Lyt og/eller læs opsummeringer her.

DIF Best Practice:
Frivillighedstjek og andre gode
foreningsværktøjer fra DIF
På DIF’s hjemmeside finder I en lang række
værktøjer, råd og sparring til foreningsudvikling.
Det er også her, du finder det populære
FRIVILLIGHEDSTJEK.
Her er et udpluk af de mange andre værktøjer, I
frit kan hente her:
• Afklar roller & ansvar
• Kend jeres interessenter og brug jeres
kræfter klogt
• Kickstart nye aktiviteter
• Styr projekterne
• Lav en trænerplan

Pas på: Falske mails med
fakturaopkrævninger i omløb

Nyt fra Udviklingskonsulenten

1-2019

Side 6

I februar 2019 fik en fægteklub en falsk regning
grundigt udspecificeret med forskellige
fægteudstyrsdele i en mail, som angiveligt var
sendt til kassereren fra formandens
klubmailadresse, hvor denne tilsyneladende
beder om, at kassereren betaler firmaet. Pas nu
på:

har været landsholdstræner og underviser på
trænerkurser i Sverige i mange år.
11.-12.05. og 22.-23.06.: DFF Trænerkursus Niv 1
Sommer - 2 weekends (fleuret-kårde) København - tilmeldingsfrist: 06.05.
14.-15.09. og 26.-27.10.: DFF Trænerkursus Niv.
1 Efterår - 2 weekends (fleuret og kårde
- København - tilmeldingsfrist: 06.09.

Svindelforsøgene tager sig mere og mere ægte
ud: I den falske faktura til fægteklubben (se
billede ovf.) var der anvendt varetekster fra
fægteudstyrshjemmesider på fx FIE-masker,
handsker, lodder, klinger. Firmaet i Tyskland
kalder sig ”Trade Wind – M. Shazard Fencing
Equipment”.

Datoer følger for DFF Trænerkursus Niv. 2 - 2
weekends (fleuret og kårde) – Niv. 2 afholdes i
efteråret – formentlig i Jylland.
Læs om mere DFF's træneruddannelse

Lad være at udveksle oplysninger eller betale
den slags!
Læs mere om falske mails til foreninger her

Fægtning og karriere –
Berømtheder og fægtning
Et lille påfund for at skabe lidt opmærksomhed
om fægtning - eller et underholdningsindslag til
fægtere... Man kan også lære noget
personalhistorie: Fægtning kan føre meget med

DFF’s trænerkurser i 2019

sig – udover en sportslig karriere - Gå til
fægtning. Som fægter kan du ende som: Læs og

I kan finde datoer og invitationer til DFF's
trænerkurser i 2019 nedenfor (og i
Aktivitetskalenderen). DFF glæder sig igen til at
arbejde sammen med Fægtemester Orvar
Jönsson om vores træneruddannelse i år. Orvar
har været træner i MF19 Malmø siden 1975 og
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få som pdf-fil.
Med venlig hilsen
Martin Wiuff
DFF Udviklingskonsulent
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