DFF Elite-Trup 2022-25
Baggrund
DFF talent og elite står i en situation med mindre støtte fra DIF og p.t. intet fra Team Danmark til den
kommende strategiperiode. Eliteprojektet samt vores tilbud til andre fægtere og klubber må derfor tilpasses.
Hvis det økonomiske grundlag for DFF talent og elite forbedrer sig, via f.eks. et støttet projekt med Team
Danmark eller DIF, vil kriterierne for optagelse i DFF Elite-Trup blive revurderet med det formål at åbne for
flere fægtere og deres trænere.

Elite-Trup i 2022-25
Set-up’et omkring Elite-Truppen prioriterer følgende støtteområder:
-

Professionel ledelse i form af en halvtids sportschef
Økonomisk støtte til trænerdeltagelse til SWC’s, GP’er, EM og VM
Økonomisk støtte til holdgebyrer ved WC’s samt alle gebyrer ved EM og VM
Chef de Delegation ved EM og VM
Økonomisk støtte til fægternes deltagelse i tre årlige træningslejr – præ-sæson, forberedelse til både
EM og VM – enten deres rejseudgifter eller ved at invitere udenlandske fægtere til DK
tilbud om individuel sparring på fysisk træning og mentaltræning
sponsorat fra Leon Paul i form af 50% rabat på køb samt maske og taske

Se ’DFF støttekoncept Talent og Elite 2022-25’ for samlet oversigt over indsats- og støtteområder.

Udtagelse til DFF Elite-trup
I første omgang bliver en begrænset gruppe af fægtere udtaget til Elite-Truppen af TEU, baseret på deres
resultater på senior niveau, samt deres prioritering af fægtning og dedikation til træning og stævnedeltagelse.
Fægtere, der ønsker udtagelse til Elite-Truppen, skal opnå 2 top 64-resultater eller 1 top 32-resultat ved senior
world cups/GP inden for et år (regnet fra første top 64-resultat). Udtagelse til Elite-Truppen effektueres
umiddelbart efter opnået adgangsgivende resultat.
Alle medlemmer af Elite-Truppen skal opnå mindst 1 top 64-resultat pr. år (regnet fra seneste top 64 eller top
32-resultat) for at forblive i Elite-Truppen. Nedenstående start-trup skal opnå mindst et top 64-resultat i
kalenderåret 2022.

Fægtere i DFF Elite-Trup pr. 1. januar 2022
Patrick Jørgensen
Frederik von der Osten
Conrad Kongstad
Kenneth Knudsen
Jonas Winterberg Poulsen
Laeticia Jørgensen
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