
 DFF støttekoncept 2022-25 Talent og Elite 

 

Emne Hvad og for hvem Budget pr. år 

TALENT 
 

kadet og junior på bruttolandsholdet  

Bruttolandsholdssamlinger 5 årlige træningssamlinger: 
Sæsonafstemte camps 
Internationalt træningsniveau 
Fysisk træning 
Mentaltræning 
Tema-workshops og foredrag 
Trænerworkshops 
Klublederworkshops 
Netværksmøder 
Sociale aktiviteter 

61.000,- 

Klubbesøg  2 årlige besøg af sportschefen i alle bruttolandsholdsklubber: 
Sparring på organisering, talentudvikling, ATK, trænerudvikling, 
tværklubsamarbejder og lokale forhold 

16.000,- 
 

EM og VM DFF sportschef er Chef de Delegation 
Dommergebyrer betalt 
Holdgebyrer betalt 
Tilskud til træneres rejseomkostninger 
Landsholdsdragter til 1. gangs landsholdsfægtere 

96.000,- 
 

ELITE 
 

Elite-Trup (se særskilt definition) samt øvrig senior på 
bruttolandsholdet 
 

 

Bruttolandsholdssamlinger Fælles med Talent med tilpasset indhold for Elite-Trup og øvrig senior 
 

fælles med 
Talent 
 

Klubsamarbejder TEU og sportschef inviterer ledelse og ansvarlige trænere fra klubber 
med seniorer og Elite-Trup-fægtere på bruttolandsholdet til to årlige 
møder for afstemning og tilrettelæggelse af samarbejdet. 
 

- 

EM og VM DFF sportschef er Chef de Delegation 
Deltagergebyrer betalt 
Holdgebyrer betalt 
Dommergebyrer betalt 
Tilskud til træneres rejse- og opholdsomkostninger 
Landsholdsdragter til 1. gangs landsholdsfægtere 

94.000,- 
 

World Cups og Grand Prix’er Gælder for Elite-Trup-fægtere: 
Tilskud til (fælles) træners rejse og ophold 
Gælder for alle WC’s (ind. og hold) og GP’s der har deltagelse af min. 1 
EliteTrup-fægter.  Fægtes der kun på individuel gives en støtte på kr. 
3.000,-. Fægtes der både individuel og hold støttes der med kr. 5.000,-. 
WC-holdgebyr betalt. 
Ikke-Elite-Trup-fægtere kan deltage på de støttede ture og indgå på hold 
med Elite-Trup-fægter(e) 
 

110.000,- 

Internationale træningslejre 1) Elite-Trup-fægteres deltagelse i intern. træningslejre støttes med op 
til kr. 3.000,- pr. fægter op til 3 gange årligt. 
2) Invitere intern. fægtere til camps i DK i.f.m forberedelse til EM og VM.  
 

65.000,- 
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Fysisk træning Elite-Trup-fægtere kan få individuelt fysisk træningsprogram og ugentlig 
sparring hos DFFs tilknyttede fysisk træner (i FKTs fitness studio). 
 

20.000,- 

Mentaltræning Elite-Trup-fægtere får tilbud om op til 6 årlige individuelle sessions hos 
DFFs tilknyttede mentaltræner. 
 

22.000,- 

Sponsorat og rabat Elite-Trup-fægtere tilbydes årligt en maske og en taske i sponsorat fra 
Leon Paul samt 50% rabat for køb op til 2.000 pund pr. år hos Leon Paul. 
 

 

TALENT & ELITE fælles 
 

  

Ad hoc puljemidler til ekstra 
aktiviteter 

Kurser eller workshops for fægtere og trænere (ernæring, lifeskills, 
kvinder i fægtning o.a.), internationale fægtere til camps, diverse små-
investeringer, nye fægtere på Elite-trup o.a. 
Puljen anvendes af TEU efter behov. Der kan stilles forslag til 
anvendelsen fra klubber eller grupper af fægtere/trænere på 
bruttolandsholdet. 
 

40.000,- 

Sportschef funktion Sportschefen er ansat på halv tid. De overordnede opgaver er: 
• Bruttolandsholdslejre - forberedelse og afvikling 
• CDD EM og VM kadet/junior og senior 
• Administrative opgaver herunder ajourføring af 

bruttolandsholdsliste med kontaktinfo og fb, tilmelde fægtere 
til stævner 

• Møder med TEU 
• Løbende kontakt med DIF og TD 
• Forberedende arbejde til udtagelser 
• Trænerworkshops og netværkssamarbejde 
• Klubbesøg 
• Elitetræningslejre 
• Videreudvikling og formidling af ATK 

 

- 

Tilmelding af fægtere  DFF (sekretariat og sportschef) koordinerer tilmelding af fægtere til 
Cadet Circuits, World Cups og Grand Prix’er. Efter deadline for tilmelding 
gives tilbagemelding om samlet hold til klubbernes koordinatorer, som 
herefter tilrettelægger i fællesskab. 
Se mere her: 
https://www.faegtning.dk/aktive/talent-elite/tilmeldingsprocedure-cc-
er-og-wc-er/ 
 

- 

Udtagelser Udtagelser til hold til kvalifikationsstævner foretages af TEU og 
sportschefen efter konsultation med de relevante trænere.  
Udtagelser til EM og VM foretages af TEU og sportschef efter gældende 
udtagelsesregler. Holdudtagelser foretages efter konsultation med de 
relevante trænere. 
Se mere her: 
https://www.faegtning.dk/aktive/talent-elite/udtagelsesregler-for-
kadet-og-junior/ 
https://www.faegtning.dk/aktive/talent-elite/udtagelsesregler-for-
seniorer/ 
 

- 

 


