
Rapport: STÆVNE OG LEJR UDVALGET  2019

Udvalgets medlemmer:
Formand SLU              Marianne Falk – på valg 2021
Udvalgsmedlem SLU   Pia Stiller        - på valg 2021
Udvalgsmedlem SLU   Michael Redlich- på valg 2020 konstitueret medlem 

Ønsker ikke genvalg
Udvalgsmedlem SLU    Sophia Haack Vadstrup udpeget af bestyrelsen
Suppleant SLU              Jørgen Wulff Rasmussen på valg 2020
Thibaut Guilbert SLU Er udtrådt grundet arbejde.

SLU har fra starten været karakteriseret af et intensivt arbejde. Ca. et møde pr. måned, 
samt mange mails og telefonsamtaler for at løse opgaverne.

STÆVNE-LEJR KALENDER:
Kalender for 2019-2020 blev publiceret inden sommerferien 2019, så at fægtere, trænere og
familier kunne planlægge aktiviteterne i god tid. Målet har været at gøre noget for at skabe 
større deltagelse i stævne og lejr aktiviteterne.

Stævneinvitationer har vi løbende forsøgt at få i hus i god tid, da disse bør være på Ophardt
senest 3 måneder før et stævne.
SLU har haft intensiv kontakt med stævneafholdende klubber for at hjælpe.

Som test har vi prøvet at indføre mulighed for at deltage i svenske og/eller nordtyske 
stævner som del af Ranglisten for at give yderligere sociale og sportslige oplevelser.
Der har været opstart af nye stævner i Danmark: Ålborg, Glostrup m fl.
Nyt tiltag for sabelstævner, med en sabel Cup
Nyt tiltag for at afprøve holdstævner. Der har været afholdt ét holdstævne for de mindste, 
med succes.
Som resultat af arbejdsgruppens arbejde, er der produceret en plakat til gratis udlevering til 
alle danske fægteklubber. Målet er at bidrage til at øge interessen for at deltage i flere 
stævner, og lære flere andre klubbers fægtere at kende.
Fortsat mange deltagere til landets forskellige cupper på kårde og fleuret.

Afholdelse af lejre i ferier.
DFFs sommerlejr i Kalundborg blev afholdt med over 100 deltagere fra Danmark og 
udlandet.

Ny STÆVNE-LEJR KALENDER 2020-2021 er under udarbejdelse. 
Grundet Corona situationen er mange stævner fra marts 2020 blevet udskudt/aflyst. DM for 
alle aldersgrupper vil blive søgt afholdt, når der er mulighed.

DFFs UDSTYR TIL UDLÅN:
Udvalget har ansat Kenneth Knudsen til at håndtere stævneudstyr. Han har gennemført en 
gennemgang og reparation af alt udstyr, samt prioritering af nyanskaffelse. 
Der er ansøgt om tilskud til nye oprullere.

STÆVNEREGLEMENT:
De 2 nuværende stævnereglementer er gennemgået og koblet sammen i et nyt 
stævnereglement med rettelser og nye forslag. Det er afleveret til DFFs bestyrelse.
Kan implementeres fra den kommende fægtesæson, hvis godkendt.

Stævne og Lejr Udvalget


