21. juni 2020
Kære klubtrænere og klubbestyrelsesformænd

Har I fægtere i jeres klub, der gerne vil prøve kræfter med internationale stævner og være en del af Dansk
Fægte-Forbunds Bruttolandsholdstrup?
I kan læse meget mere om Bruttotruppen inde på DFFs hjemmeside. Særligt disse sider er af interesse:
•
•
•
•

http://www.faegtning.dk/aktive/elite/bruttolandshold-kriterier/
http://www.faegtning.dk/aktive/elite/udtagelsesregler-for-kadet-og-junior/
http://www.faegtning.dk/aktive/elite/udtagelsesregler-for-seniorer/
http://www.faegtning.dk/aktive/elite/tilmeldingsprocedure-cc-er-og-wc-er/

Der er plads til mange flere fægtere, der har lysten, energien og talentet til at udvikle sig som fægterE på
konkurrenceniveau.
Covid-19 har stukket en kæp i hjulet for al planlægning op til den nye sæsonstart, men vi vil meget gerne
bede om at klubberne og klubtrænerne forholder sig til hvilke fægtere, der bør være en del af DFFs
Bruttolandsholdstrup for 2020/21.
Klubtrænerne bedes derfor senest den 7. juli 2020 bedes indsende ”Sæsonplan for 2020/21” til Talent- &
Eliteudvalget med navne på de fægtere, som I ønsker optaget i Bruttotruppen, så Talent- & Eliteudvalget
sammen med sportschefen kan skabe et samlet overblik for den kommende sæson og få Bruttotruppen på
plads for 2020/21.
Vedhæftet findes skabelonen til sæsonplan for 2020/21.

Sæsonplan indsendes af klubtræneren senest d. 7. juli 2020 til eliteudvalg@faegtning.dk. På
forhånd tak.

På grund af Covid-19 er der desværre hverken fra EFC eller FIE udsendt nogen stævneoversigter for
2020/21, så det er umuligt at begynde på stævneplanlægning på nuværende tidspunkt. Talent- og
Eliteudvalget sørger for løbende orientering, så snart vi ved mere.
Overblik over stævneaktiviteter og resultater for fægterne i Bruttotruppen i tidligere sæsoner 2018/19 og
2019/20 kan du få via denne online adgang på Ophardt (man behøver ikke login-adgang). Det kan give en
idé om den historiske stævneaktivitet blandt fægtere i Bruttotruppen (før Covid-19):
Gå på https://fencing.ophardt.online/en/login
• Klik på ”Rankings” i øverste bjælke
• Klik på ”Rankings” i kassen med det danske flag
• Vælg køn, våben og alderskategori, der passer til dig, i den NEDERSTE liste ”Danske
Udtagelses Pointlister”
DFF-Talent- & Eliteudvalget ønsker at bidrage til endnu bedre planlægning af næste sæson – også på tværs
af klubber.

Klubtrænerne er altid meget velkomne til at kontakte Laurence (sportschef@faegtning.dk eller 53 47 09
46).
Hvis man som klubtræner eller som kommende fægter i Bruttotruppen har spørgsmål af mere
praktisk/logistisk karakter, så henvend jer til Majken, så skal hun nok prøve at guide jer bedst muligt
(eu1@faegtning.dk eller 28 63 38 78 (helst uden for normal arbejdstid)).
Venlig hilsen
Laurence Halsted
og
Talent- & Eliteudvalget (Louise Seibæk, Flemming Olstrøm, Majken Linnemann Jensen, Pia Stiller, Henrik
Qvistgaard)

