Kalundborg 14. august 2021

Beretning for Dansk FægteForbund 2020
Kære alle
Vi er langt inde i 2021, og det virker som en evighed siden, at verden begyndte at dreje sig om
covid, dog er det netop det, som har været en voldsom del af vores hverdag i 2020.
Ganske lidt resultater.
Normalt er det det sportslige, som fylder, men for året 2020 lukkede verden ned omkring os.
Det var meget få stævner som det lykkes at gennemføre. Det lykkes dog at få gennemført
vores Danmarksmesterskaber, men desværre ikke så meget derudover.
Covid
Ude på salene har vi haft en hverdag præget af nedlukninger og restriktioner, mens vi i
forbundet har afholdt flere møder end nogensinde – virtuelle naturligvis. Internt i DFF har
covid og understøttelse af klubberne i den forbindelse været en stor prioritet. Mange møder i
DIFregi har ligeledes præget 2020 – også alle virtuelle. Ikke alle har dog omhandlet covid –
eksempelvis har etisk kodeks som en udløber af den såkaldte svømmersag også fyldt.
Vores strategiarbejde for 20222026 har også fuldt rigtig meget. Vi er super tilfredse med
vores nye sigte og glæder os nu at kommer i gang.
Ny strategi for 20222026
Jeg kan røbe, at hovedsigtet bliver fokus på de eksisterende klubber, fremfor at starte nye
klubber. Vi har opbakning fra DIF til det. Desværre kæmper vi med at skabe forståelse for,
hvad det kommer til at kræve af midler, og jeg ville ønske jeg kunne berette om den
succesrige modtagelse af vores planer i DIF, men sådan er desværre ikke helt gået. I december
2020 afleverede vi vores strategi, som vi mente og stadig mener er den rigtige for dansk
fægtning i de kommende år. Selv om der har været drøftelser med DIF undervejs i processen
og selv om de som sådan støtter op om initiativerne, så er DIF ikke enig i vores vurdering af de
økonomiske behov. Starten af 2021 er derfor gået med at skabe en samlet politisk og en faglig
forståelse i DIF for vores strategi. I vil i beretningen for 2021 kunne læse om, hvordan det er
gået. Jeg kan dog allerede nu afsløre, at det ser sort det ud.
Onlinetræning
Under nedlukningen har der været fokus på at skabe nogle tilbud til bruttolandsholdsfægtere
og på den baggrund har der været gennemført seancer med fysisk træning med høj tilslutning.
Og egentligt er det vel ret fantastisk, at man kan lokke unge mennesker til at være i nærheden
af en skærm efter en lang dag netop ved skærmen.
Vi har også samlet klubberne og medvirket til at dele viden om at overleve klubmæssigt midt i
en covid epidemi.
Opstart af Morten Hjulmand

I september 2021 startede Morten som udviklingskonsulent, og han har allerede trods covid
nedlukninger været i dialog med mange klubber. Vi er meget tilfreds med Morten og
forventer meget af Morten fremadrettet i sit arbejde med jer, klubber.
Ingen tvivl om, at i 2022 vil rigtig mange klubber få glæde af Morten sammen med Mads
Eriksen, som stadig er på holdet.
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ÅRSBERETNING 2020-21 TALENT- OG ELITEUDVALGET
UngdomsEM i Italien i slutningen af februar / starten af marts 2020 blev det sidste på konkurrence
plan for talentfægterne, da covid17pandemien lukkede Danmark og resten af verden ned. På
samme måde lukkede al stævnevirksomhed for eliten.
Juniorerne kan se frem til at genoptage den internationale stævneaktivitet i efteråret 2021, medens
der fortsat ikke er offentliggjort et program i Cadet Circuit.
For seniorernes vedkommende blev der afholdt et enkelt WC / Grand Prix forud for OLzonekvalifikati
onen i april måned 2021, men ellers har stævneaktiviteten også været begrænset til DM 2020.
Ikke desto mindre voksede det samlede bruttolandshold i 2020 til over 70 fægtere, og trods de meget
svære forhold i over et år, så er bruttolandsholdet også i 2021 på over 70 fægtere. Blandt andet har vi
kunnet byde sabelfægtere velkommen, idet tre sabelklubber er gået sammen om en fælles talentsats
ning. Vi kan også konstatere, at andelen af kvindelige fægtere er stabilt, hvilket ligeledes er tilfredsstil
lende.
Vi håber nu, at alle fægtere får noget for deres udholdenhed og ønsker alle en aktiv og fremgangsrig ny
sæson!
Der har i coronanedlukningen været afholdt online træninger og alternative træningssamlinger for
bruttolandsholdet, og fægterne har bakket meget flot op om de forskellige tilbud.
Talent og Eliteudvalget har udover de mange coronaopdateringer og tilpasninger koncentreret sig om
arbejdet med ny strategiaftale med DIF (hvilket i skrivende stund endnu ikke er afklaret), og udvalget
har også gennemført en evaluering af det såkaldte TiDprojekt, som er indeværende strategiperiodes
talentdel, hvor fem klubber uden for hovedstadsområdet har været tilknyttet et udviklingsforløb. Eva
lueringen er foretaget med henblik på udvikling af arbejdet med talentdelen af udvalgets og sportsche
fens arbejde.
EliteProjektet, som er den anden del af satsningen i indeværende strategiperiode, blev forlænget med
et år i 2021 grundet udskydelsen af OL 2020. Dermed er endelig beslutning fra Team Danmark i forhold
til fremtidige støttemuligheder for elitefægtningen også udskudt med et år.
I den forestående sæson 202122 vil Talent og Eliteudvalget have fokus på afslutning af den eksiste
rende strategiperiode og igangsætning af ny periode. Fokusområder vil ligge på motivation og fasthol
delse af det store bruttolandshold, herunder et fortsat fokus på tiltag for piger / kvinder i fægtning
samt professionel sparring med trænere over alle tre våben.
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