Klassesæt til Skolefægtning - DFF Plastudstyr
Skal jeres elever opleve
spændingen og
adrenalinsuset i en
fægtekamp og få
fornemmelsen af, hvad
fægtesporten kræver fysisk
og mentalt af udøveren?
Så skal I prøve at fægte med
skolen!
Dansk Fægte-Forbund (DFF) har
klassesæt til salg, der gør det let
at komme i gang med fægtning i
skolen - med en smule
forkundskaber om fægtning.
Udstyret er pakket i store tasker med 12 sæt i hver taske.
Udstyret er nemt at transportere rundt på skolen i taskerne. Det er nemt at sætte op og kræver
mindre sikkerhedsinstruktion end egentligt konkurrenceudstyr til fægtning. Klargøring og nedpakning
kan klares på 5-10 minutter - og eleverne hjælper sikkert gerne dermed. Udstyret er ikke elektrisk.
Men det egner sig fint til en god og sjov introduktion til "det færdige spil".
Aldersgruppe: 2.-6. klasse.
Antal elever: Op til 24 elever - ved 2 tasker.
Hvad giver plastfægtesæt muligheder for?
•

Gennem fægtning kan I tilbyde en endnu mere alsidig idrætsundervisning, hvor også
afprøvning af en individuel kampsports teknik, taktik og regler sættes på undervisningsplanen
på en spændende måde.

•

En sjov og sikker måde at prøve fægtning på for elever mellem 2. og 6.kl.

•

Afprøvning af fægtning på et område på størrelse med en badmintonbane (lille gymnastiksal).

•

Et springbræt til at prøve at fægte senere i en klub.

•

Eventuelt samarbejde med en lokal fægteklub: Klubben kan efter en introduktion og lidt
undervisning af skolens idrætslærer(e) lade skolen arbejde videre med udstyret i f.eks.
idrætstimerne, da materiellet ikke er farligt eller reparationskrævende.
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Indhold: (pr. taske)
12 plastmasker
12 stofveste
12 plastvåben
1 kæmpe taske
1 lærervejledning (engelsk)
Stofvesten er lavet af solidt bomuld og tjener flere formål:
1. Den angiver træffelt
2. Tager lidt af for hårde stød og slag / fjerner lidt af angsten for at
blive ramt, som kan afskrække nogle elever fra at prøve fægtning.
3. Giver eleven en følelse af at være en "rigtig" fægter.
Lidt mere om fægtning og DFF
Fægtning er en moderne kampsport med lange traditioner, hvor
fokus ligger på den individuelle udøvers tekniske, taktiske og
mentale færdigheder.
For dansk fægtning er det interessant at synliggøre vores lille
sport, som har været på OL-programmet siden 1896. DFF er stiftet
i 1907 og består af ca. 25 klubber med godt 1450 medlemmer.
Læs mere på: http://www.faegtning.dk.
Pris (pr. sep. 2019):
1 taske - 12 sæt: Kr. 5.000,2 tasker - 24 sæt: Kr. 9.700,Prisen er alt inklusivt - herunder ekspedition og fragt i Danmark.
DFF har ingen fortjeneste på salg af materialet, men er glade for at kunne tilbyde skoler og
institutioner en mulighed for at afprøve fægtning til en overkommelig pris sammenlignet med
egentligt fægteudstyr, som løber op i flere tusinde kroner pr. sæt.
DFF kan yderligere tilbyde
•

Et efteruddannelseskursus i fægtning for idrætslærere (6-8 lektioner). Pris efter nærmere
aftale, storrabat ved køb af klassesæt.

Med venlig hilsen
Martin Wiuff
Udviklingskonsulent
Dansk Fægte-Forbund
5053 6314
konsulent-oest@faegtning.dk
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