Uddannelsesudvalget har i 2019/20 haft følgende fokusområder
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Træneruddannelsen
Dommeruddannelsen

Træneruddannelsen
Det er en del af uddannelsesudvalgets opgave at arbejde med at sikre at der er trænere nok,
og ikke mindst at trænerne er godt nok uddannede i Danmark.
Derfor er der blevet brugt noget tid på sikre at der er en grundlæggende forståelse for hvad de
forskellige former for træneruddannelser som DFF udbyder indeholder, og hvad udbyttet for
deltagerne gerne skulle være.
Der er arbejdet med at se på hvordan man kan sikre at uddannelserne matcher de
forventninger som deltagerne har, men også for at sikre at det der bliver udbudt matcher den
virkelighed som trænerne møder i klubberne. Vi har i den forbindelse vurderet om vi kan
forbedre den nuværende uddannelse gennem en uddannelsesmodel hvor der er mere direkte
klubinvolvering gennem fx et mentorsystem.
De planlagte trænerkurser for 2020 vil fortsætte i nuværende format. Inden Sommerferien
2020 vil alle trænere blive inviteret til en spørgeskemaundersøgelse hvor vi vil afdække om
det nuværende koncept er tidssvarende og relevant.
2 af uddannelsesudvalgets medlemmer har deltaget i de nuværende trænerkurser og har med
det i baghovedet udviklet førnævnte spørgeskema og vil baseret på dette kommer med et
oplæg til de fremtidige træneruddannelser.
Som nævnt i sidste års beretning er det meget vigtigt, at træneruddannelsen er med til at
sikre at der kommer bedre fægtere, men også flere fægtere, derfor er det vigtigt at den favner
bredt, og bryder med den forståelse der delvist er i dag, om at børn starter til en sport og
ender som elitesportsudøvere når de rammer senior niveauet. Den virkelighed man finder i
de fleste klubber er at der kommer børn og voksne løbende, og derfor skal voksne ikkeelite
udøvere fx også være en del af træneruddannelsen og ikke mindst det hurtigt voksende
veteran segment.
Dommeruddannelsen
Uddannelsesudvalget har diskuteret og vurderett dommeruddannelsen i DFF regi. Selvom der
kan være forskelle mellem de tre våben, ser vi at der generelt skal sættes ind på følgende
områder:
Det er en naturlig del af dagligdagen at fægterne gøres bevidste om hvordan der dømmes og
hvordan man dømmer. Således skal at alle fægtere – gennem den daglige træning – opnår
kendskab på niveau ”dommer for dummies”.
Dette bibringes gennem den almindelige træning og vi finder det afgørende at
træneruddannelsen – også af trænere på lavt niveau – såvel bibringer trænerne selv mindst
dette niveau som giver trænerne værktøjer til at gøre fægterne fortrolige med indhold og med

at udøver dommergerning på træningsniveau. Vi vil i forbindelse med planlægningen af de
fremtidige træneruddannelser sikre at ”dommer for dummies” som et minimum inkluderes.
Ny formel uddannelse af nationale dommere
I 2019 konstatererede vi at der er mangel på dommere på de fleste niveauer og våben. Det
giver visse udfordringer for klubberne i dagligdagen, og til turneringer i Danmark og når
fægterne deltager i turneringer i udlandet.
Vi har i uddannelsesudvalget besluttet at vi hurtigst muligt får det først hold nationale
dommere uddannet. Det er planen, at det første hold vil være klar til at gå til eksamen i
slutningen af 2020.
Vi har ikke lagt os helt fast på hvordan dommeruddannelsen vil blive sammensat, men har gjort os
følgende tanker som vi har orienteret om tidligere:
Uge 1:

Vi starter uddannelsen med en halv dag (fx lørdag), hvor forløbet blive introduceret og
hvilke krav/forventninger, der skal indfries teoretisk og
praktisk,herundereksamensform.

Uge 2-12:

Pensum læses løbende og praktiske øvelser gennemføres i egen klub. Hvor der ikke er
dommerkapacitet findes løsning fx i anden klub i samme område.

Uge 13-16: 1 halv dag med gennemgang af pensum og spørgetime efterfulgt af dommereksamen i
forbindelse med stævne samme weekend.
Vi arbejder tæt sammen med Martin Brandt Rasmussen, som er FIE dommer for at
sikre, at det forløb vi sammensætter
•
•

giver det rette niveau for en national dommeruddannelse,
gør det muligt at fortsætte med en international uddannelse.

Vi har udarbejdet et en dommertest med 50 spørgsmål som vi vil benytte til at teste
niveauet for de kandidater som har vist interesse for at påbegynde den nationale
dommeruddannelse. Vi vil i starten af juni 2020 invitere de pågældende til at deltage.
International dommeruddannelse
Vi har primært kigget på at øge antallet af dommere på det nationale niveau. Vi vil ligeledes i
samarbejde med klubberne sikre at vi får udviklet de dommere der har ambitioner om at
uddanne sig til FIE niveau og vi som DFF støtter op om disse kandidater.

