
BERETNING STÆVNE OG LEJR UDVALGET  2020 - 2021

Udvalgets medlemmer:
Formand SLU              Marianne Falk – på valg 2021 (2 år)
Udvalgsmedlem SLU   Pia Stiller        - på valg 2021 (2 år)
Udvalgsmedlem SLU   Carl Emil Elling – på valg 2021 (1 år)
Udvalgsmedlem SLU    Pia Haack Vadstrup udpeget af DFF bestyrelse

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 2020 - 2021 blev publiceret inden sommerferien 2020, 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. Desværre har perioden været
præget af COVID-19 pandemien, hvilket medførte aflysning/udskydning af stævner og lejre. Det lykkedes
dog at afholde DM for B&U, kadetter, juniorer og seniorer på alle våben. De mange måneders nedlukning
og restriktioner medførte nedsat aktivitet i såvel Danmark som internationalt. 

Afholdelse af lejre i ferier.
DFFs sommerlejr i Kalundborg blev afholdt i uge 31 2020 under betryggende COVID-19 forholdsregler. 
I uge 42 2020 blev der afholdt en tidsmæssigt reduceret lejr i Vordingborg.

Ranglister 2020 - 2021
Grundlaget for udfærdigelse af ranglister i perioden var ikke til stede. (Det samme var gældende for 
Nordtyskland og Sverige).

Ny STÆVNE-LEJR KALENDER 2021-2022: Første udgave er sendt ud . 
Invitationer bør udsendes 3 måneder før planlagt afholdelse af stævne/lejr. 
Nyt tiltag i Pinsen 2022: Fægtelejr i Varde med tysk deltagelse. B&U, Kadetter og Juniorer.

DFFs UDSTYR TIL UDLÅN:
Kenneth Knudsen håndterer DFFs stævneudstyr. 47 nye opruller er anskaffet og der arbejdes på at 
indkøbe nye piste. For at støtte aktiviteter i Jylland, vil et antal piste blive gratis opbevaret i Aalborg, for at
begrænse transportudgifter. 
Førstehjælpstaske kan nu udlånes til stævner.  Kenneth supplerer ved indkøb, således at Førstehjælps-
taske altid er fyldt op. Eventuelt forbrug betales af stævnearrangør, og Kenneth sender regning via DFF 
sekretariat til arrangerende klub. 

Aldersgrupper
Forslag til ændring af gældende aldersgrupper B&U har været til høring ved alle danske fægteklubber og 
DFFs bestyrelse. De nye aldersgrupper er nu gældende fra 1 juli 2021.

 U9 er de børn som ikke er – og ikke bliver - 9 år i  det år sæsonen starter (klinge 0)
 U11 er de børn som ikke er – og ikke bliver - 11 år i  det år sæsonen starter (klinge 0)
 U13 er de børn som ikke er – og ikke bliver -13 år i  det år sæsonen starter (klinge 0 - 2)
 U15 er de børn som ikke er – og ikke bliver - 15 år i  det år sæsonen starter (klinge 5)
 U17 er de børn som ikke er – og ikke bliver - 17 år i  det år sæsonen starter (klinge 5)
 U20 er de børn som ikke er – og ikke bliver - 20 år i  det år sæsonen starter (klinge 5)

U9 fægter ikke rangliste stævner eller DM.

STÆVNEREGLEMENT:
Der er udgivet en ny udgave til sæson 2021 – 2022, der indeholder mindre rettelser.

På Vegne Af Stævne og Lejr Udvalget/ 24 juni 2021
Marianne Falk


