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Af Bitten Kjærgaard  l  Foto Klaus Sletting og Robert Dines Rasch

Ferenc Tóth er fra Ungarn, hvor han har 
været fægtetræner i 32 år. Han har arbejdet 
med den samme klub og det samme lands-
hold i så mange år, at han en dag blev i tvivl 
om, hvor vidt han overhovedet var god til det, 
han lavede. Han havde brug for at finde sig 
selv og tænkte, at der skulle en udfordring til. 
 Han besluttede derfor at tage til Køben-
havn og til Fægteklubben Trekanten. Gennem 
årene har han fået tilbud fra mange forskel-
lige lande, men har altid takket nej. Men da 
han fik tilbuddet om at komme og besøge 
Trekanten, takkede han ja. “Jeg kender en 

Hvis Ferenc Tóth skulle have et motto, så skulle det være, 
          at alle er lige vigtige. For det er sådan han arbejder. 
                   Han har været træner hos Fægteklubben Trekanten 
   i halvandet år, og han er allerede kommet langt 
              med at udvikle klubbens miljø og skabe en elite

EN UNGARSK 
    FÆGTEMESTER 
  I KØBENHAVN

rigtig dygtig dansk fægter, og jeg har før 
mødt et dansk fægtehold til europamester-
skaberne. 
 Da jeg var på besøg i Trekanten, kunne 
jeg med det samme mærke, at jeg passede 
ind. Trekanten er som en stor familie, og de 
gør tingene på samme måde, som jeg.”

Fra ungarsk til dansk elite
Ungarn er berømt for og har en lang tradition 
med fægtning. Og man skulle derfor tro, at 
dansk fægtning ville være et skridt ned af 
rangstigen for en person som Ferenc Tóth. 
Han mener dog, at de danske fægtere er 
dygtige, og at der er et godt niveau i klub-
ben. 
 På trods af dette er der hidtil ikke så mange 
danske mestre at finde på internationalt ni-
veau. Men Ferenc Tóths mål er at få fægtere 
fra Trekanten med til OL i 2016. Og han mener, 
det er realistisk. 
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”Det vigtige er, at man ikke satser på én 
eller to gode fægtere. Det gælder om at have 
et godt hold, og det gælder om at løfte hele 
klubben. Mange tror, at fægtning er en indivi-
duel sport, men det er det ikke. Hvem fægter 
man med, hvis man er alene? Hvis man kun 
har én dygtig fægter, hvad sker der så, hvis 
han bliver skadet?” 

Et miljø hvor alle er med
Ferenc Tóth går meget op i at skabe det rigtige 
miljø, og det gør han ved at lukke alle ind i det. 

Alle medlemmerne i Trekanten vil gerne fægte, 
og de skal alle have lov til det og til at udvikle 
sig og blive bedre. Det er vigtigt for miljøet i 
klubben, at alle er med på lige fod. 
 For eksempel er der begyndt at komme 
en del pensionister i klubben, som faktisk 
har vundet en medalje ved VM for veteraner.  
 Yderligere er der flere frivillige trænere, 
som Ferenc Tóth også bruger meget tid på. 

For ham er det vigtigt, at de alle ved, hvor 
betydningsfulde de er.
 Miljøet i Trekanten er som en organisme. 
Alle ved, hvilke pladser de har; trænere, for-
ældre og bestyrelse. Forældrene er meget 
aktive i klubben, men de blander sig ikke. Al-
le lader ham gøre sit job, da de stoler på, at 
han er den bedste til det.
 Alle skal gøre en indsats for fællesskabet, 
for at det skal lykkes for klubben at nå op på 
et højere niveau.
 Formanden Helle Nielsen-Elgaard er me-
get tilfreds med Ferenc Tóths metoder. 

Ferenc Tóth føler sig hjemme i Trekanten, fordi 
klubben er som en stor familie.
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”Vi har haft andre fægtemestre før. Og de 
spotter øjeblikkeligt nogle talenter, og de 
arbejder med unge på 15 år og opefter for 
det meste. 
 Men Ferenc tager ansvar for hele klubben. 
Alle ved, at han ser dem. Så de er rolige i 
deres position i klubben. De ved, at de vil blive 

lagt mærke til af fægtemesteren. Alle er lige 
vigtige. Du kan nå det niveau, du selv vil, for-
tæller han dem.”

Fastholdelse af seniorelite
Den største udfordring, klubben har, og som 
optager Ferenc Tóth en del, er at få udviklet 
en seniorelite. Når de unge fylder 20 år, holder 
de op med at fægte og kommer først tilbage 
som veteraner. De har hverken tid eller råd til 
at fægte, når de skal tage en videregående 
uddannelse og arbejde ved siden af. 
 I Ungarn får seniorfægterne økonomisk 
støtte fra staten i fire år. Ferenc Tóth og for-
mand Helle Nielsen-Elgaard er begge klar 

over, at det kræver hårdt arbejde med senio-
rerne for at få dem til at blive i klubben. 

Pædagogisk taktik
Ferenc Tóth har sit helt eget system, der skal 
sørge for, at alle fægtere bliver bygget ordent-
ligt op fra bunden. Han arbejder grundigt og 
bruger skemaer og redskaber til at skabe sig 
et overblik over hver fægters situation; deres 
turneringer og points. Hvis en fægter kommer 
og er uforstående overfor, at han ikke er kom-
met længere, tager Ferenc Tóth sine papirer 
frem og viser præcis, hvorfor fægteren er, 
hvor han er, og hvordan han kommer videre.  
 “Børnene bliver nogle gange kede af det, 
men så kan jeg vise dem præcis, hvad de 
skal gøre på en måde, så de lettere kan for-
stå det.” 
 Ferenc Tóth lader til at have en klar idé, 
når det gælder om at bygge en klub op, så 
den bliver sund og giver grobund for talenter 
og elite. Men det handler ikke kun om hans 
faglige kunnen. Det handler også om hans 
sociale og personlige egenskaber. 
 “Jeg ser alle. Jeg bruger tid på alle. Fæg-
terne har tillid til mig, og jeg har tillid til dem. 
Fægtning er ikke bare mit job, det er mit liv.”

"Jeg ser alle. Jeg bruger tid på alle. 
     Fægterne har tillid til mig, 
                 og jeg har tillid til dem. 
  Fægtning er ikke bare mit job, 
           det er mit liv.

Ferenc Tóth
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