Brøndby 30.07. 2017

Referat af møde d. 11.06. 2017 med HEMA-klubber og DFF – møde 3
Tilstede: Janus, HEMA Esbjerg, Kasper Lorentzen, København, Martin Wiuff, DFF, Ole Kokborg, DFF.
Afbud: Martin Hill, Aalborg, og Jan Sylvest Jensen, formand, DFF.
Tid og sted: kl. 13.00-16.00 i Odense Sportscentrum, Thorslundsvej 2B, 5000 Odense C
Referat gengivet i forhold til fremsendt dagsorden:
Beslutninger, konklusioner og opgaver til udførelse skrevet med fed, kursiv.

1. Velkomst
Martin Wiuff, DFF, bød velkommen.
2. Supplering af punkter på dagsorden – udført.
3. Hvad er der sket siden sidst i klubber og forbund?
Aalborg (ifølge os andre):
- Der er blevet kæmpet med en omstrukturering.
- Martin Hill er nu alene cheftræner, men ikke længere formand.
- Der er etableret kontakt til Aalborg FK, og der tales om lokaler med fægteklubben og også
med Gigantium (?).
- Udviklingskonsulenten har ikke fået vedtægter fra klubben trods rykkere.
Janus hiver fat i Aalborg m.h.p. på at få et sæt vedtægter fra dem.
Esbjerg:
- Der kæmpes fortsat for at få flere medlemmer gennem rekrutteringsevents.
København:
- Medlemstallet har taget et dyk, og Martin K.H. har droslet ned, men ellers går det godt.
- Har bl.a. deltaget på Københavns Middelaldermarked for at rekruttere.
Konsulent: Måske er Historiske Dage i marts også noget for jer? http://www.historiskedage.dk/program/
Forbundet:
- Vi har haft en medlemsfremgang på 110 medlemmer i 2016.
- Megen tid er brugt på en ny økonomisk aftale med Danmarks Idrætsforbund (Strategisk
Udviklingsaftale) (se ndf.)
- Den i 2018 planlagte optagelse blev nævnt på vores repræsentantskabsmøde
(generalforsamling). Her, og når vi taler med vores medlemsklubber generelt, var der ingen
negative holdninger hertil. Reaktionerne spænder fra ”såeh” til ”spændende” og ”super idé”.
Dansk Fægte-Forbund - Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 - 2605 Brøndby
Tlf: 43 26 20 97 - E-mail: dff@faegtning.dk

-

HEMA kommer ind i udviklingsaftalen gældende fra 2018-2021. Indtil da har det vist lidt svært
for konsulenten at finde tid til arbejdet med en ny, god idé som HEMA, da tiden ikke er afsat
hertil. Men vi arbejder på at finde tiden til noget arbejde i 2017.

(efter mødeafholdelsen har konsulenten holdt møde sin faglige leder, så der nu er afsat mere tid til
HEMA også i 2017….fra d. 16.08. og reståret)
4. Status på opgaver fra sidste møde.
4.a) Reglement - hvor er vi? Se ndf. pkt. 5.
4.b) Hjemmeside - status og et bud på, hvordan vi kommer videre
Der er skaffet et domæne og klubberne har sendt billeder, men desværre har der ikke været tid til at
få siden etableret. Der lagt billeder til fælles brug i DFF’s mediabibliotek:
https://www.skyfish.com/p/danskfaegteforbund
Nu burde der være bedre tid.
Tjekliste for, hvad siden bør indeholde – se sidst i referatet.
Udviklingskonsulenten har den klar i 2. halvdel af august.
4.c) Facebookside – status
Den er ikke lavet, men FB-arbejdsgruppen er oppe og kører. Der findes allerede en fælles side for
HEMA, kaldet ”Dansk HEMA”. Vores idé var en side, der særligt gjorde opmærksom på HEMA-DFFsamarbejdet. Men giver det mening at lave en sådan side? Miljøet er lille, mange
kommunikationskanaler spreder, og vi vil også lave en hjemmeside.
Der var enighed om at droppe idéen.
4.d) Klubvedtægter - gennemgang og et bud på, hvordan vi kommer videre
Udviklingskonsulenten havde set på Esbjergs og Københavns vedtægter. I korthed kunne
vedtægterne nok trænge til nogle opdateringer, udover hvad der er nødvendigt for en optagelse i DFF
og dermed DIF.
Konsulenten foreslog 2 mulige fremgangsmåder for det kommende arbejde, der vil indebære
vedtægtsændringer, som skal tages op på klubbernes generalforsamlinger:
a) En generel adoption af DFF’s/DIF’s standardklubvedtægter – evt. med nogle få unikke tilføjelser.
De helt nye vedtægter sættes til samlet afstemning på klubbens generalforsamling efter en debat om
helheden.
b) Der laves ændringsforslag til de nuværende vedtægter § for §, så de opdateres og tilpasses. Der
stemmes om hver ændring.
Fordele og ulemper ved hver model blev gennemgået.
Der var enighed om at gå efter model a), hvor en fuld pakke sendes til afstemning.
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Udviklingskonsulenten sender sine kommentarer til de nuværende vedtægter sammen med
referatet.
Udviklingskonsulenten sender en standardvedtægt tilpasset hver klub sammen med referatet.
Det kan være nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling alene med vedtægterne som
tema for at nå at få dem vedtaget inden april 2018, hvor klubberne skal optages i DFF.
Det vil være en god idé, at:
- Få baglandet, medlemmerne, med på vognen inden afholdelse af generalforsamling –
vedtægtsændringer kræver et gedigent flertal.
- Lave noget socialt i forbindelse med generalforsamlingen, der kan sørge for at trække folk til
mødet.
Udviklingskonsulenten deltager gerne på klubbernes generalforsamling, et bestyrelsesmøde eller et
medlemsmøde for at være med at forklare vedtægterne.
Sig til i god tid, hvis konsulenten skal deltage.
4.e) Opvisninger og demoer - gennemførte og planlagte. Fremtiden?
Det er gået godt:
Esbjerg: Har deltaget ved Syddanmark Open og træningslejr i Karup.
København: DFF sendte i januar invitation til DR filmoptagelse videre – bolden blev grebet. Klubben
deltager i Krigshistorisk Festival på Vestvolden, og vil gerne dele brochurer ud for lokale
fægteklubber, der træner børn (efter mødeafholdelse: Det blev fixet via Rødovre FK).
Aalborg: Har holdt en træningsaften med Aalborg FK, som der var billeder af på FB.
Kommende aktiviteter:
Koldinghus: Lidt teateragtigt, og vil ikke have sportsfægtere, men kunne være noget for HEMAklubberne. Ole sender kontaktinformationer.
DFF’s Sommerlejr 31.07.-05.08.: http://www.faegtning.dk/aktiviteter/2017/sommerlejr-for-boernog-unge-2017-med-dff-i-kalundborg/
Kontakt lejrcheferne: Mail: sommerlejr@outlook.dk Telefon: 28446182 (Rebekka) – 60535589 (Jasper)
4.f) Samarbejdsaftale
Udviklingskonsulenten præsenterede et udkast til en samarbejdsaftale mellem DFF og HEMAklubberne, som kan holde os forpligtede frem mod optagelse i forbundet i 2018. Vedhæftet mailen
med dette referat.
Aftalen blev godkendt.
Aftalen sendes rundt til underskrift af konsulenten.
5. Præsentation af Strategisk Udviklingsaftale 2018-2021 mellem DIF og DFF f.s.v.a. HEMA - og kort
om resten.
Gennemgået – se evt. slideshow fra mødet vedhæftet referatet.
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6. Workshop om reglement - et første, fælles spadestik og et fælles bud på, hvordan vi kommer
videre.
Janus havde lavet et udkast, men var kørt lidt træt i det. Det er o.k., at reglerne skrives på dansk. Vi
gennemgik et oplæg til rammemodel / struktur byggende på de danske regler for moderne
sportsfægtning. Byggende på indholdsfortegnelsen for det gældende DFF-reglement for seniorer kan
der arbejdes videre.
Udviklingskonsulenten gennemgik rammemodellen, som findes på medsendt slideshow fra mødet og
ndf. som bilag.
Følgende blev endvidere drøftet/besluttet:
-

-

Overordnet, som skal indskrives i reglementet: Reglerne forpligter HEMA-klubberne under
DFF, når de arrangerer konkurrencer, samt deres medlemmer og andre deltagere, som
stiller op til konkurrencer arrangeret af HEMA-klubber i DFF.
Kårde og sabel kan som hovedregel følge samme regler som langsværd – evt. med
våbenspecifikke undtagelser/modifikationer.
Seedingregler skal med. Kan bygge på FIE-reglementet eller andre kriterier.
Aldersklasser er ikke nødvendigt p.t.
Kønsopdeling: Reglementet bør beskrive mulighederne herfor – et ”kan” ikke et ”skal”.
Der skal udpeges en stævnesikkerhedsansvarlig – indskrives.
Der skal indskrives en positivliste for udstyr. Udstyrskrav.

Endvidere skal følgende afdækkes og der arbejdes ud fra strukturen i DFF-reglementet:
-

Organisation – generelt og/eller specifikt for hvert våben.
Teknisk – pointtildeling for hvert våben.
Forseelser – generelt og specifikt for hvert våben. Herunder overtrædelser af sikkerhedskrav
og snyderi.
Materiel – udstyrskrav generelt og specifikt for hvert våben. Sikkerhedsbestemmelser.

Reglementet fra Nordisk Liga (Sverige) kan endvidere være udmærket at læne sig op ad/ et
udgangspunkt at arbejde ud fra med hensyn til kampafvikling. Ligger i FB-gruppe.
Janus og øvrige arbejder videre her med.
Et udkast skal være klar 01.10., så det kan læses igennem inden næste møde d. 08.10.
7. Eventuelt
- Som tidligere godtgjort, så er HEMA-våben ikke omfattet af våbenlovgivningen, idet det anses som
værende sportsrekvisitter – lige som våbnene i moderne sportsfægtning. Værd at huske, hvis nogen
spørger.
- Kasper nævnte, at der er startet noget HEMA i Lyngby.
Kasper undersøger, om det er en selvstændig forening eller en underafdeling, samt om de vil
deltage i samarbejdet med DFF.
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8. Næste møde.
Søndag d. 08.10. 2017 kl. 13-16 i Odense Sportscentrum, Thorslundsvej 2B, 5000 Odense C.
- Generel status for klubber, forbund og samarbejdet.
- Præsentation af gæster
- Vedtægter – status
- Reglement – status
- Events – status.
DFF sørger for dagsorden og lokalebooking (lokalet er booket af Thomas fra OFK)
Tak for et godt møde.

Med venlig hilsen
Martin W, DFF’s udviklingskonsulent.

BILAG:
Rammemodel for HEMA-reglement:

Tjekliste for indhold på hjemmeside:
-

Velkomstord – DFF formand
Kommissorium for arbejdsgruppe
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-

Arbejdsgruppens personsammensætning
Klubpræsentation
Mødedokumenter
Fotos
(tjek også referat fra januar 2017)

Hjemmesiden laves i 2. halvdel af august.
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