Referat af møde d. 09.10. med Københavns Historiske Fægteklub, HEMA-Esbjerg,
HEMA Aalborg og DFF om muligheder for optagelse i DFF
Tilstede: Martin Hill, Aalborg, Janus og Adriaan, Esbjerg, Kasper (København), Martin Wiuff, DFF og
Thomas Kaa (Odense Fægteklub, mødevært).
Tid og sted: kl. 10.00-12.00 i Odense Sportscentrum, Thorslundsvej 2B, 5000 Odense C
Baggrund:
Dansk Fægte-Forbund og Martin K. Holtmann (formand i Københavns Historiske Fægteklub) holdt i juni et
møde om mulig optagelse af HEMA-klubber i Dansk Fægte-Forbund, hvor vi kiggede på interessante
muligheder, fælles interesser for fægtesport og konkurrenceudøvelse, og lærte hinanden og vores verdener
mere at kende. Af referatet fra første møde fremgår også, hvad vi tror, DFF vil kunne byde på – se:
”Mødereferat Københavns Historiske Fægteklub og DFF juni 2016”.
Formål:
Mødet i oktober havde til formål at vi sammen:
o
o
o

ser nærmere på mulighederne
finder ud af om I har interesse her i
og i så fald lave en arbejdsgruppe med repræsentanter fra jer, der ser på:







Hvad er snitfladerne?
Hvad er potentialet og mulighederne?
Hvad skal et eventuelt udvalg i DFF-regi arbejde med?
Hvad skal der til i forhold til klubvedtægter og andre formelle ting?
Hvordan ser vi HEMA og DFF 5 år efter optagelse af HEMA-klubber?

1. Præsentationsrunde
Vi fik fortalt hinanden lidt om, hvem vi er, og på hvilken baggrund, klubberne er startet. Vi fik også hørt om
Odense FK og fik en lille rundvisning i Odense Sportscentrum.
2. Muligheder og interesse
Alle deltagerne havde læst sidste mødereferat og syntes, at referatet oplistede interessante muligheder for
samarbejde og medlemskab af DFF - se: ”Mødereferat Københavns Historiske Fægteklub og DFF juni 2016”.
Nogle (flere) grunde til et medlemskab, som klubberne anførte var:
- Vi vil gerne differentiere os fra en række andre fægteformer, være en del af en seriøsitet og være en
egentlig sport
- Vi er ved at opbygge en identitet, hvor vi ønsker at sætte en moderne, sportslig vinkel på det
historiske, så det passer til moderne mennesker.
- Vi vil gerne identificere os som en idræt og idrætsforeninger – hvor de historiske aspekter af fægtning
er i højsædet i et sportsligt perspektiv.
- HEMA er som en bevægelse noget ret nyt (der arbejder med noget ret gammelt). Det vil være fint at
arbejde sammen organisatorisk og ved fælles hjælp skabe organisation og struktur.
- Vi vil gerne se os selv som idrætsudøvere, der dyrker historiske fægteformer.
Dansk Fægte-Forbund - Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 - 2605 Brøndby
Tlf: 43 26 20 97 - E-mail: dff@faegtning.dk

3. Hvad er snitfladerne?
o Det sportslige – i hvert fald os 3 klubber og nok et par flere HEMA-klubber
o Konkurrencereglementer – vi vil arbejde med fælles regler for HEMA-konkurrencer og har et
udkast
o Fælles oprindelse, en stor/større fægtefamilie, fælles identitet som fægtere
o Respekt for modstander – gentlemansport.
o Sikkerheden skal være i orden.
o Træneruddannelse (og gerne med også den alment idrætslige DIF-dimension) – og dommer
ditto.
o Små klubber begge steder – gøre dem stærkere og større.

4. Hvad er potentialet og mulighederne?
o Børne- og ungdomstræning i HEMA – p.t. max. 15 år og flest voksne 25+
o Prøve hinandens fægtning af – herunder fastholdelse gennem transition den ene og den
anden vej.
o ERFA og Know-how – fx. Klubarbejde, B&U, reglementer
o Officiel anerkendelse som sport gennem DFF og DIF.
o Uddifferentiere i forhold til andre – ikke sport, ikke HEMA.
o Nationalt samarbejde mellem HEMA-klubberne – gennem DFF
o Klubudvikling – gennem sparring og rådgivning med udviklingskonsulent
o Klubsamarbejder – fx lokaler, hold, ect.
o Øget synlighed – fx gennem DFF-hjemmeside….og den anden vej.
o Ophardt-Online – mulighed for ranglister, stævnetilmelding, stævneafvikling
http://www.ophardt-team.org/
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5. Hvad skal et eventuelt udvalg i DFF-regi arbejde med?
o Nationale HEMA-opgaver – de opgaver, som bedst løftes i fællesskab
o Udarbejde et fælles, nationalt HEMA-reglement
o PR, klub- og medlemskontakt og repræsentation i forhold til andre organisationer
(afgrænsning DFF’s bestyrelse).
o Standardinformationer om sporten og HEMA-klubber (DFF’s hjemmeside)
o Nationale konkurrencer – udvikle, sætte rammer, markedsføre.
o Trænerkurser og dommerkurser (det sidste når reglement)
o Klubstarter – know-how – og evt. økonomisk støtte
o Litteraturforskning – fælles lister og anbefalinger, fælles forum (?).
o ERFA – dels om sporten, dels om klubudvikling
o Formelt: Det kunne være nogenlunde enslydende med formuleringerne for DFF’s
Breddeudvalg – DFF’s Vedtægter § 19, men specifikt for HEMA. Måske m.h.p. fremtiden
med en tilføjelse som for Veteranudvalget (§21) om udtagelseskompetence til landshold?

6. Hvad skal der til forhold til klub – og forbundsvedtægter og andre formelle ting?
o Alle 3 klubber HAR vedtægter. Som stemmer med Folkeoplysningsloven (FOL)?
o Klubvedtægter skal tilpasses, så de passer med DFF’s Vedtægter § 5 – kan gøres som ved
andre nye klubber sammen med konsulenten. Samtidigt laves DIF og FOL-tjek
o Der var vidst tilslutning til DFF’s regler om licens, repræsentation, indberetning af
medlemmer, kontingent ect. ?????? Det kan tages igen og uddybende senere.
o Der var i hvert fald et fælles ønske om, at de 3 klubber blev fuldgyldige medlemmer af DFF
på samme vilkår som alle andre klubber i DFF – og ikke et ønske om en konstruktion med et
associeret forbund under DFF.
o Reglementsbestemmelser i DFF’s Vedtægter § 3 og 5 kan opfyldes gennem udarbejdelse af
et særligt HEMA-konkurrencereglement, som optages af DFF som et særskilt HEMAreglement - med respekt af vedtægtsbestemte regler.
o Dansk våbenlovgivning er lige som for moderne, olympisk fægtning ikke et problem.
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6. Hvad skal der til forhold til klub – og forbundsvedtægter og andre formelle ting (fortsat)
o Et vedtægtsbestemt udvalg (og optagelse af klubber) kan komme senere i forbindelse med
ændringsforslag til DFF’s vedtægter, mens en arbejdsgruppe eller et § 16-udvalg, kan
begynde at arbejde tidligere/ med det samme.

7. Hvordan ser vi HEMA og DFF 5 år efter optagelse af HEMA-klubber?
o DFF har en samlet mål om 2000 medlemmer og HEMA-fægtere er en del heraf.
o DFF har et permanent og arbejdende HEMA-udvalg
o HEMA-folkene satte selv følgende, ambitiøse mål: 200 medlemmer fordelt på 8 HEMAklubber i DFF
(p.t. taler vi om 3 klubber, måske 5, med ca. 75 medlemmer, som vil og kan optages, men
der er i de senere år startet nye klubber og kan komme flere til samt laves vækst i
eksisterende).
o Reglement er lavet og i brug
o 1. DIF-godkendte DM er afholdt.
o Der er min. 5 landsdækkende HEMA-aktiviteter pr. år – udover DM:
- 2 begynderkonkurrencer
- 1 regional cup-serie
- Trænerkursus – 1 weekend – Niv. 1
- Dommerkursus – 1 weekend.

8. Hvem vil sidde i en HEMA-arbejdsgruppe / ad hoc-udvalg (§16) under DFF og arbejde videre med
optagelse, de beskrevne, fælles opgaver m.m.?
o Janus Christiansen, HEMA Esbjerg, barberkirurg@gmail.com – Adriaan van Sprang,
avs_lh@hotmail.com, suppleant.
o Martin Hill, HEMA Aalborg, martin.hill.dk@gmail.com – Kaare spørges også.
o Kasper Lorenzen, KHFK, kasper.lorentzen@gmail.com – Martin Holtmann,
hemacph@gmail.com, suppleant.
o Martin Wiuff, DFF back-up person, konsulent-oest@faegtning.dk
o Xxxx yyyy, DFF bestyrelsesrepræsentant – skal findes.
9. Næste møde:
Søndag d. 22.01. 2017 kl. 13-16 i Odense Sportscentrum, Thorslundsvej 2B, 5000 Odense C.
DFF sørger for dagsorden og lokalebooking.
Tak for et rigtig godt og konstruktivt møde.
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