
 
 

 
       

 
Kalundborg 30. april 2020 

 
 

Beretning for Dansk Fægte-Forbund 2019 
 
Kære alle  
 
Her i lyset af den seneste måned af 2020 virker det knap så vigtigt at skrive en beretning om 
2019. Vi ved, at når beretningen for 2020 skal skrives, vil Coronavirussen være et stort emne. 
 
Overskrift 
Alligevel er det nødvendigt at holde blikket stift rettet mod 2019, da året også var et utroligt 
år. I juni måned lykkes det, vi har håbet på i mange år, at Danmark landede en medalje ved et 
senioreuropamesterskab. Det lykkes vores kårdehold at vinde sølvmedaljer i Düsseldorf ved 
at tabe til Rusland i finalen. Finalen var uhyggelig tæt, og kort før tid lignende det endda en 
dansk sejr. At finalen skete med Danmark som aktør var næsten ikke ved at ske. Danmark blev 
uretmæssigt snydt for et point i den afgørende 9. kamp mod Schweiz, og en kort stund 
lignende det en schweizisk sejr. Heldigvis blev den potentielle fejl rettet op. Men det skal 
tjene til en advarsel om, at de internationale dommere er under et stort pres, og DFF skal 
medvirke til at sikre fokus på dommernes integritet. Tak til holdet for den præstation. 
Udover holdet skylder vi også en tak til resten af supportholdet for deres helt utrolige 
opbakning; Sportschef Laurence Halsted, Træner for holdet Hugo Dergal, Hans v.d. Osten, som 
sikrede, at alles våben var 100 % OK, Formand for Hellerup Fægteklub MiaMaja Frederiksen 
som Danmarks bedste og højest råbende cheerleader.  
Desuden havde holdet en meget stor glæde af den finske sportsmassør Alexander Lahtinen, 
som var der på vegne af den Nordisk Fægteunion. Et enestående eksempel på hvorfor det er 
vigtigt, at vi små lande tænker samarbejde – samarbejde og samarbejde.  
Sluttelig skylder vi en kæmpestor tak til vores officielle sponsor Leon Paul for at støtte os.   
 
Nye klubber 
Vi har optaget flere Hemaklubber, og der er nu 7 (2020) klubber i Dansk FægteForbund, og 
til dem, som alle andre nye fægtere, skal der lyde et hjerteligt velkommen. Desuden bliver der 
fægtet med historiske våben i Københavns Fægteklub og Fægteklubben Trekanten 
Vordingborg. Hemaklubberne har gjort en stor indsats for at udbrede kendskab til historisk 
fægtning i 2019. 
På Fyn har Ringe Fægteklub og Nyborg Fægteklub kommet godt op at stå, og det samme har 
Fredericia Fægteklub.  Alle klubber er støttet af Dansk FægteForbund, og støtten er 
personificeret af Mads Eriksen, som har skabt nogle fantastiske gode fægtemiljøer i de nye 
klubber. Klubberne deltager i stor stil til cupperne og lokale ranglistestævner. Desuden har 
udviklingskonsulent Martin Wiuff været en del af den positive udvikling.  
 
2019 blev også året, hvor vi valgte at lave en aftale med Martin Wiuff om hans fratrædelse. 
Martin har løftet mange vigtige opgaver gennem sine 13 år i Danske FægteForbund, og har 
senest medvirket i høj grad til udviklingen af vores nye organisation. Vi skylder Martin en stor 
tak for det store engagement, som Martin har lagt for dagen.  



 
Organisationsændringer i DFF 
2019 blev året, hvor vi fik implementeret vores nye organisation, hvor mange paragraffer i 
vores vedtægter er blevet ændret, og hele forbundet har ændret ansigt.  
Dansk FægteForbunds bestyrelse var enormt glade for den næsten enstemmige opbakning til 
reformen af vores organisation. Et kæmpe stykke arbejde, hvor mange har bidraget  dels på 
vores involveringsmøder  og dels med skriftlige input.  
Vi har med ét både fremtidssikret og gjort organisationen mere tidssvarende, hvilket vi jo har 
vidst var nødvendigt.   
Det betyder ikke, at vi vil stoppe med at lave ændringer, for der udestår flere ændringer, som 
vi må og skal kigge på i fremtiden. F.eks. er der det med, hvem der må stille op til danske 
mesterskaber, og hvem der må være på hvilke hold? Mange stærke følelser er i spil, og den 
stigende internationalisering sætter de gamle regler under pres. Desuden rammes vi også af 
ændringer i det øvrige samfund, og med krav om, at vi skal tage del i at løfte opgaver i 
samarbejde med civilsamfundet. Det være sig integrationsopgaver eller løfte vores andel af 
foreningssvage grupper.  
 
Fremtidens strategier 
Medlemmer af bestyrelsen har deltaget i DIF’s møder om det kommende politiske program, 
og i slutningen af 2019 startede vi op på vores egen proces om at skabe vores nye strategi for 
årene 20222025. Vi tror, at vi kommer til at kigge ind i en verden, hvor ting som f.eks. 
klimadagsordenen kommer til at få indflydelse på vores strategiske valg. Desuden er antallet 
af piger som fægter dykket, og det skal der rettes op på.  
Eliteudvalget startede også op med at kigge på talent og elitestrategi for årene 20212024.   
Vi kommer til at appellere til klubberne om at stille op til involveringsmøderne, når de 
kommer, fordi vi alle har aktier i at få DFF til at skabe de rigtige strategier, så vi kan få den 
fremtid, som vi fortjener. 
 
Aktiviteter i DFF skabes bl.a. af frivillige   
DFF bygger på frivillighed og vores nye organisation kræver endnu flere frivillige end den 
gamle. Til gengæld er rollerne bedre beskrevet, og man kan melde sig præcis under de faner, 
hvor man tror, at man kan løfte bedst. Vi har alle et ansvar for at tage del i ”løftet”, for netop 
sådan er foreningskulturen bedst. Igen følger her en bøn om at kigge dig i spejlet og tænke 
over, om netop du ikke er den profil, vi mangler. DFF har været gennem en fantastisk 
udvikling i de seneste 10 år, og vi er stærkere end nogensinde, men der er stadig masser af 
pladser ledige til frivillige. 
Netop for at styrke muligheden for at ”løfte” har vi f.eks. ”udliciteret” en del af det arbejde, 
som vores kasserer tidligere gjorde omkring kontering. Dermed er ”jobbet” langt mindre 
omfangsmæssigt end tidligere, og flere vil kunne løfte opgaven. IKC (Idrættens Kompetence 
Center, tidligere kaldet KUF, som var Kontoret for Udvikling og Fællesskab), har derfor 
overtaget det at udbetale penge på vegne af DFF. IKC løfter i øvrigt de nye opgaver meget 
tilfredsstillende.  
 
Mange gode tilbud 
Mange lande kikker på os som et af de bedste lande, hvor det er særdeles attraktivt at komme 
på fægtelejre. Det gælder både vores elitelejre og mere breddeorienterede lejre. Også på 
veteranområdet var der igen i 2019 en velbesøgt træningslejr, og vores gamle garde sikrer 
altid, at alle uanset niveau kan deltage.  



Vi har nu et antal mere talent og elitelejre med ganske mange udenlandske deltagere. Vi har 

også stor tilslutning til breddesommerlejre, DFFs egen i Kalundborg og Trekantens lejr i 

Sakskøbing. Fælles for alle lejre er, at der er høj tilfredshed og mange minder skabes for 

fremtiden. 

 

Året 2019 
Vil blive husket som et omvæltningernes år, og der hvor Danmark igen kunne svinge fanen 

højt igen.  

Tak for alles bidrag til et stort fægteår.  

 

 

 

På bestyrelsens vegne  

 

Jan Sylvest Jensen, Formand DFF  

 

formand@faegtning.dk 

2366 4349 

 

 


