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August 2021

Dommeruddannelsen
I 2019 konstatererede vi at der er mangel på dommere på de fleste niveauer og våben. Det
giver visse udfordringer for klubberne i dagligdagen, til stævner i Danmark og når fægterne
deltager i turneringer i udlandet.
Det første hold med 12 deltagere er i gang med den nationale dommereuddannelse. Det er
planen, at holdet vil afslutte uddannelsen med eksamen i slutningen af 2021 i forbindelse med
relevant stævne.
Den teoretiske del af uddannelsen er blevet afholdt virtuelt og har fået gode tilbagemeldinger.
Den praktiske del har desværre ikke været optimal da nedlukning af klubberne i forbindelse
med Corona har givet begrænset mulighed for at øve.
Deltagernes niveau vurderes at være tilfredsstillende nok til at afholde eksamen i slutningen
af 2021 hvor de har haft mulighed for at øve i klubberne og der vil være mulighed for
genopfriskning af den teoretiske del.
Planen er, at vi starter nyt hold op i slutningen af 2021.
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. Vi har desværre ikke
for nærværende kandidater som er interesseret i at uddanne sig på FIE niveau.
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.
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 ikke-elite

udøvere fx også være en del af træneruddannelsen og ikke mindst det hurtigt voksende
veteran segment.
Uddannelsesudvalget arbejder sammen med udviklingskonsulenten på at opdatere og udvikle
træneruddannelserne i 2022
De planlagte trænerkurser for 2021/22 vil fortsætte i nuværende format indtil det nye format
er parat.

