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GENERELT 
 
Status strategiaftale  
Den fireårige strategiaftale med Dansk Idrætsforbund, hvor talent og elite er beskrevet i det såkaldte Spor 
2, kører på sit tredie år. DFF's talent/elite lever op til alle aftaler og forventninger på alle målbare 
parametre i aftalen. DIF skriver således meget tilfredsstillende i sin seneste statusopdatering, november 
2019, blandt andet: 
Procesmål: Forbundet arbejder struktureret og målrettet med indsatserne i sporet. Samtlige procesmål og 
mere til er indfriet. Det er en fornøjelse at samarbejde med forbundet. 
Resultatmål: Forbundet er ved flere resultatmål, foran planen. Forbundet skal fremhæves for deres 
målrettede indsatser, som ikke kun omtales nationalt, men også fra store etablerede fægtenationer. 
 
TD-støtte Patrick  
Vi var succesfulde med en ansøgning om støtte fra en ny pulje, der uddeles af Fonden til støtte for dansk 
bredde- og eliteidræt. Formålet med bevillingen er at understøtte forbund og atleter, der ikke er Team 
Danmark-støttet, m.h.p. at bringe atleten til OL i Tokyo 2020.  Patrick får dækket sin rejse omkostninger til 
alle world cups og grand prixs i sæson 2019/20, og bevillingen gjorde det endvidere muligt at sende holdets 
fysioterapeut med til to world cups, i Bern og Heidenheim. 
 
Udtagelseskriterier  
Udvalget har i denne sæson udvidet kvalifikationsmulighederne på alle kategorier, hvilket nu muliggør en 
holdkvalifikation uanset, om de krævede point på individuel er opnået, såfremt holdet har deltaget i et 
givet antal holdturneringer og opnået givne resultater. Dette dels for at styrke fællesskabet på 
bruttolandsholdet og dels for at anerkende, at holdfægtning er en selvstændig disciplin.  
Udvalget har gennemgået og evalueret de udtagelseskriterier, som har fungeret i tre sæsoner med få 
tilpasninger undervejs. Udvalget oplever et behov for stabilitet i forhold til kriterierne og ønsker at lægge 
fokus på udviklingsarbejdet i forhold til talentmiljøerne fremfor at regulere op eller ned i pointkrav eller 
andre enkeltdetaljer. Udvalget vil evaluere kriterierne igen i 2023.  
 
Opstart på trænersamarbejder mellem klubber 
Denne sæson har givet anledning til på kårde at få opstartet et endnu bedre samarbejde mellem trænerne, 
på tværs af klubberne. Bl.a. for at kunne hjælpe og støtte hinanden og hinandens fægtere ved de 
internationale stævner. Til understøttelse af samarbejdet er der fundet et fælles værktøj til planlægning af 
hvilke stævner, fægterne deltager i og med hvilke trænere. Der indføres planlægningsmøde til opstart af 
den nye sæson. 
 
Kvinder i fægtning 
Udvalget har i denne sæson fortsat arbejdet med temaet ”Piger/Kvinder i Fægtning”. Det konstateres 
stadig, at uforholdsmæssigt mange piger/kvinder forlader fægtesporten eller sætter ambitionen kraftigt 
ned. Omkring sommer blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt såvel de piger/kvinder der 
stadig er i sporten som dem der har forladt fægtningen. Desværre var der ikke tilstrækkelige besvarelser til 
at kunne konkludere årsager og derfor heller intet grundlag at identificere eventuelle indsatser ud fra. 
  
DFF har et samarbejde med ekstern lektor i sportspsykologi ved Københavns Universitet, Troels 
Thorsteinsson. En af hans studerende vil i forbindelse med sin bachelor-opgave interviewe en række 
kvindelige fægtere, der er eller har været medlem af Bruttotruppen for at identificere de faktorer, der kan 
fremme (eller hæmme) unge kvinders satsning på at være en del af Bruttotruppen. Rapporten vil i første 
omgang blive delt med DFF-Sportschefen og DFF-Talent- & Eliteudvalget.  
 
Derudover er der planer om at invitere kvindelige både fægtere og oplægsholdere til bruttotrænings-
samlingerne, og der er på klubniveau et stigende antal aktiviteter, der fokuserer på kvinder/piger, 
eksempelvis træningslejr for kvinder. Udvalget fortsætter arbejdet, herunder dialogen med klubberne. 



Værdiarbejde 
I løbet af en række udvalgsmøder i 2019 diskuterede DFF-Sportschefen og DFF-Talent- & Eliteudvalget de 
værdier, som skal drive udvalgets arbejde. Arbejdet er mundet ud i et dokument, som beskriver Formål og 
Værdier for udvalget. Dokumentet er tilgængeligt her: https://www.faegtning.dk/om-
dff/organisation/talent-og-eliteudvalget/vaerdier/. Udvalget planlægger at give en præsentation ved første 
DFF-træningssamling i Bruttotruppen i sæson 2020-21. 
 
Referater på hjemmesiden  
Med henblik på at give fægtere, trænere, forældre og andre interessenter et bedre indblik i udvalgets 
arbejde, har vi valgt at offentliggøre referater m.m. fra møderne i udvalget. Referater og andet relevant 
materiale bliver løbende lagt på DFF's hjemmeside. Åbenhed er en del af udvalgets værdisæt, og vi håber at 
offentliggørelsen vil bidrage til at styrke dialogen og arbejdet mellem talent- og elitefægterne i Danmark og 
udvalget. 
 
Sportschef fædreorlov / Felipe CDD ved EM  
U17/U20 EM – her har det igen i år været Felipe, der har været sendt afsted som DFF CDD ved EM, da 
sportschefen var på fædreorlov. Sportschefen skulle have været afsted til VM, som dog blev aflyst grundet 
corona lock-down. 
 
Corona  
I slutningen af sæsonen blev fægtningen ligesom alt andet i Danmark ramt af corona-lock-down. Alle 
stævner nationalt og internationalt blev aflyst. OL-kvalifikationen er blevet fastfrosset og genoptages, når 
alle lande igen kan deltage. Selve OL er flyttet et år. DFF har udsendt DIFs anbefalinger og løbende 
revideret forbundets retningslinier i takt med nye officielle udmeldinger. DFF's sportschef har samarbejdet 
med de klubber, der har haft mulighed for at køre online-træninger, og tiden har desuden været brugt til 
individuelle samtaler og reviews. Fra 24. april har nogle klubber åbnet for udendørs træning. Den planlagte 
Bruttolandsholdstræning i slutningen af maj konverteres til en online-event med workshops og sessions for 
både fægtere og trænere. 
 
SPORTSLIGT 
 
Bruttotrup  
Der blev afholdt Bruttotruptræningssamlinger i Karup i maj og København i september, december og 
februar. Formålet for hver samling er forskellig og kommer an på tidspunktet i sæsonen. Decembers 
træningsamling, afholdt mellem Jul og Nytår i samarbejde med Fægteklubben Trekanten, involverede over 
100 fægtere fra 11 nationer. Temaet for det personlige udviklingsaspekt af samlingerne i sæson 2019/20 
har været ’Eliteidræt for et meningsfuldt liv’ og inkluderer workshops om Opmærksomhed, Integritet, 
Ansvarlighed og Compassion – som er træk, der kan hjælpe atleter i deres sportskarriere men også er 
afgørende for et meningsfuldt og sundt liv uden for sporten. 
 
Bruttotrup på tur  
Efter en vækst på tværs af klubber i kategorien kadet herre kårde, har vi påbegyndt et nyt initiativ som 
hedder ’Bruttotrup på tur’. Alle bruttotruppens kårdefægtere er inviteret til en månedlig fællestræning, der 
flytter mellem de involverede klubber. Formålet er at tilbyde fægterne mulighed for god træning med fokus 
på hold-træning og at bygge en stærkere social dynamik i gruppen.   
 
Status EliteProjektet 
Tiden er nu inde til at begynde at reflektere over de seneste års arbejde i Eliteprojektet. Vi arbejder på en 
ny elitestrategi med håb om at indgå i et dybere samarbejde med Team Danmark fra 2021 (situation er 
blevet usikker på grund af OL udskydelse), som betyder at vi skal både evaluere og tænke på det 
langsigtede perspektiv. Der er udviklet meget med vores elite, som har udført til stabil træning i 
verdensklasse og nogle historiske resultater, og vi må holde fast i den gode udvikling fremadrettet.  
 
 



Status TiD 
Vi har underskrevet samarbejdsaftaler med fire klubber og er i dialog med flere klubber om optagelse i 
projektet. Der er udfordringer omkring sårbarhed af talentarbejdet i mindre klubber, og derfor begynder vi 
at kigge på regionale løsninger, der involverer samarbejde mellem flere klubber. Vi har haft stor succes med 
de trænerworkshops, som giver mulighed for inspiration og læring på tværs for alle vores talenttrænere.  
 
Resultater  
Senior kårde landsholdets EM medalje i sommeren 2019 i Dusseldorf, hvor de tabte finalen til Rusland med 
1 point i sudden-death, var klart Danmarks bedste fægteresultat nogensinde. Det fik hele fægteverden til at 
kigge mod Danmark efter sådan et vidunderligt resultat. Til VM 2019 kom vores fægtere hjem med en top 
16 og to top 32 resultater, der dækker både kårde og fleuret. Det er nu forventet, at danske fægtere vinder 
flere medaljer til satelit world cups på både kårde og fleuret. Vi er begyndt at opnå verdensklasse senior 
resultater i hver sæson, og det næste skridt er at være endnu mere konsistent og komme endnu højere op 
ad verdensranglisten. Når man taler om konsistens skal det nævnes, at Jonas Winterberg Poulsen har været 
blandt de bedste otte fægtere i hver junior world cup han deltog i, i sæson 19/20 med en medalje i 
lommen. Han ligger p.t. nummer 7 på verdensranglisten. Til junior EM her i forår 2020 fik vi vores bedste 
nogensinde junior holdresultat, hvor herrefleuretholdet kom på en fjerdeplads. 
 
VI SER FREMAD 
Udarbejdelse af ny strategi for elite og talent  
Den nuværende strategiaftale med DIF og Team Danmark skal fornys f.s.a. eliten pr. 1.1.2021 og for 
talentdelen pr. 1.1.2022. Arbejdet med de kommende strategier er påbegyndt i november 2019 med 
nedsættelsen af et udvalg bestående af DFFs sportschef, formand for Talent- & Eliteudvalget samt tidligere 
landsholdsfægter Kolja Dahlin og eliteidrætskonsulent Nathalie Ahl. Udvalget forventes over sommeren 
2020 at blive suppleret med en eller flere repræsentanter fra TiD-klubberne. Herudover er talent- og 
eliteklubberne høringsparter på udkast til de nye strategier. Arbejdet er grundet corona-udbruddet sat i 
delvist bero, idet det i skrivende stund ikke er afgjort, hvorledes Team Danmark vil tilrettelægge 
støttearbejdet og de økonomiske støtteprogrammer i den forlængede Olympiade. 
Den nye strategi vil for elitens vedkommende især rumme nye styringsværktøjer til trænings- og 
stævneplaner, styrkelse af supportfunktioner, koordinering og kommunikation, udvikling af fysisk træning, 
yderligere understøttelse af cheftrænerfunktioner og økonomisk understøttelse af fægterne. Strategien 
forventes - afhængig af Team Danmarks udmeldinger - at ligge færdig i efteråret 2020. 
På talentsiden arbejdes der på opdyrkning af regionale samarbejder, styrkelse af trænerudvikling, 
klubudviklingssamarbejde med ny udviklingskonsulent. Talentstrategien forventes færdig foråret 2021. 
 
Opfølgning og fortsættelse Kvinder i fægtning  
Gennem de senere år har udvalget desværre observeret et fald i antallet af deltagende piger til B&U DM, 
hvilket er fødekæden til Bruttotruppen. I flere af Bruttotruppens våben- og alderskategorier er der end ikke 
mulighed for at stille hold til EM/VM selvom alle fægtere blev udtaget. Ligeledes er antallet af piger/kvinder 
udtaget til kadet/junior EM og VM faldet gennem de seneste år. Udvalget vil meget gerne medvirke til at 
vende denne udvikling og vil gerne i dybere dialog med klubberne (også med afsæt i den viden der er 
indhentet fra spørgeskemaundersøgelser og bachelor-opgave) om hvordan vi kan vende denne udvikling. 
 
Ny-start efter corona-periode  
Så snart vi kender de nye stævneplaner på alle kategorier, vil vi få meget travlt med at lægge 
stævnekalender for alle i samarbejde med de respektive trænere, og vi vil indkalde til møder for de 
involverede i turplanlægning og koordinering. Det vigtigste vil være at understøtte god genopstart af 
træningerne og en ansvarlig klargørelse af fægterne til stævnesæsonen. Vi forventer at flere klubber vil 
skrue op for træningsmulighederne i sommerferien for at indhente noget af det tabte på både form, teknik 
og social sammenhængskraft. 


