
 
 
 
 

Dansk Fægte-Forbund - Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 - 2605 Brøndby 
 Tlf: 43 26 20 97 - E-mail: dff@faegtning.dk 

 

     Brøndby 31.01. 2017 

Referat af møde d. 22.01. 2017 med HEMA-klubber og DFF 

Tilstede: Janus og Adriaan, HEMA Esbjerg, Martin K. Holtmann (København), Martin Wiuff, DFF, Ole 

Kokborg og Jan Sylvest Jensen fra DFF’s bestyrelse. Thomas Kaa, Odense FK, som vært. 

Afbud: Martin Hill, Aalborg - HEMA Esbjerg havde input med fra Aalborg. 

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. Da ikke alle havde mødt hinanden tidligere, lavede vi en kort 
præsentationsrunde. 
 
2. Opsummering af punkter og gennemgang af udbyttet af sidste møde. 
Gennemført. Udbyttet fra forrige møde findes på slides fra powerpointpræsentation fra nærværende 
møde – sendes ud med referat. 
 
3. Supplering af dagsorden 
Gennemført. 
 
4. Hvor er vi nu? Klubberne og DFF. 
DFF fortalte, at idéerne har været vendt i forbundsbestyrelsen, som er positivt stemt. Tankerne er 
også luftet for forskellige af de eksisterende medlemsklubber, som generelt er positive. 
 
Bestyrelsen har godkendt, at der nedsættes en arbejdsgruppe i DFF-regi, der arbejder videre med 
optagelsen. Fra DFF’s side deltager følgende bestyrelsesmedlemmer i arbejdsgruppen: Ole Kokborg, 
kasserer, og Jan Sylvest Jensen, formand. Se afsnit 7. 
 
Klubberne kunne fortælle at der også i deres bagland umiddelbart var en positiv stemning. 
 
5. Hvordan forestiller vi os den videre proces? 
DFF fortalte, at det var vigtigt, at processen tog noget tid, så tingene kunne forberedes ordentligt og 
baglandet kunne tages med. Vi vil gerne arbejde frem mod i endelig optagelse i forbindelse med 
DFF’s Repræsentantskabsmøde (generalforsamling) i april 2018. På den måde har vi tid til at komme 
hele vejen rundt forberedelsesmæssigt og kan lade indsatsen indgå i forbundets fremtidige 
udviklingsaftale 2018-2021 med Danmarks Idrætsforbund, som gerne ser forbundet gå nye veje med 
inddragelse af nye idrætter. 
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Det er vigtigt med en god forberedelse, men også at der allerede sker nogle ting i 2017, som viser os 
alle, at vi arbejder hen mod en optagelse i 2018. Der må også gerne i 2017 ske nogle konkrete ting, 
der giver alle lysten til det lange træk mod 2018. 
 
Strategien var endvidere at fokusere på den nuværende gruppe af 3 HEMA-klubber, såvel optags- 
som arbejdsmæssigt. Når tingene undervejs i processen bliver mere konkrete, så kan vi se, om dette 
trækker andre til. Det er ikke en lukket fest, men vi åbner ballet med de 3 klubber og DFF. 
 
Der var fælles forståelse for denne tilgang. 
 
6. Samarbejdsaftale frem mod optagelse? 
DFF tilbød at lave en samarbejdsaftale med hver klub, som kort 1 A4-side) beskrev, hvad vi sammen 
ønsker at arbejde frem mod, og hvilke forpligtelser det gensidigt indebærer at samarbejde mod et 
fælles mål om optagelse i DFF. En sådan aftale kunne i nogen grad også forpligte kommende 
bestyrelser politisk. 
 
Der var enighed om, at en samarbejdsaftale skulle udarbejdes. 
 
Martin W. laver en sådan aftale til underskrift til hver klub og DFF’s formand (p.b.v.) inden 01.04. 
 
7. Kommissorium for arbejdsgruppe i DFF-regi 
 
Arbejdsgruppens sammensætning: 

 
Arbejdsgruppens formål og opgaver m.m.: 
 

- Arbejdsgruppen er nedsat af DFF’s bestyrelse og underlagt denne. 
- At forberede optagelse af HEMA-klubber i DFF – politisk, formelt og materielt (konkret) på 

såvel klub- som forbundsniveau. 
- At repræsentere HEMA i DFF frem mod en mere formel repræsentation efter optagelse i april 

2018. 
- At begynde at varetage nationale HEMA-opgaver i tiden frem mod og kort efter optagelse. 
- At afgive indstilling om, hvordan HEMA-interesser og opgaver på sigt varetages og løses 

organisatorisk. 
- Arbejdsgruppen fastsætter ud fra ovenstående sine opgaver nærmere. 

 
Opgaverne kan i 2017-2018 nærmere bestå af: 
 
 

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 Jan Sylvest Jensen, formand@faegtning.dk, og Ole Kokborg, kasserer@faegtning.dk, DFF 

bestyrelsesrepræsentanter. 
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8. Prioritering af opgaver. Hvad er den/de næste konkrete opgaver, som arbejdsgruppen arbejder 
med i 2017, og hvad giver bedre mening senere?  
 
2017: 
a) Reglement 
 
Der var enighed om, at dette var den vigtigste og mest tidskrævende opgave – både fordi DFF’s 
Vedtægter forudsætter et reglement, som klubber efterfølger, fordi der er et behov blandt klubberne 
og fordi et regelsæt er en forudsætning for løsning af senere, ønskede opgaver: Stævner og 
dommeruddannelse.  
 
Hvad skal dækkes: 
 

- Sikkerhedsforskrifter for konkurrence – materielkrav 
- Organisation – formula – afvikling 
- Dommere – ansvar og opgaver 

 
Opgaver: 

- Janus skriver for langsværd 
- Martin H for kårde og sabel – sammen med Kasper. 

 
- Martin W holder øje med opmærksomhedspunkter i forhold til DFF og DIF samt sender en 

rammemodel. 

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 e.lign.). 
 

o Nationale konkurrencer – udvikle, sætte rammer, markedsføre.  
 

o Trænerkurser og dommerkurser (det sidste når reglement foreligger). 
 

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 Et vedtægtsbestemt udvalg e.lign. Love kan forberedes, men kommer senere i forbindelse 
med ændringsforslag til DFF’s vedtægter og en planlagt ny organisation i DFF. Formelt: Det 
kunne være nogenlunde enslydende med formuleringerne for DFF’s Breddeudvalg. 
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b) Hjemmeside – for HEMA-klubber i DFF 
Vi venter med at lægge stof på DFF’s hjemmeside, indtil klubberne er optaget. Midlertidigt laves en 
særskilt hjemmeside: 
 

 Som indeholder: Kluboversigt, videoer der giver syn for sagen fx kampe med dommere, tekst 
om HEMA (lig teksten til DFF’s bestyrelse sendt i efteråret 2016. Der fortælles om 
samarbejdet. Evt. blog. Informationer om arbejdsgruppen, dens sammensætning og 
kommissorium lægges på. 

 Klubberne gives adgang til at redigere sitet. 

 Der lægges billeder i DFF’s mediakartotek. 

 Der laves reklame for HEMA-siden på forsiden af DFF’s hjemmeside. 

 Sitet skal være klar ca. 01.04. 
 

Martin W sørger for dette. 
 
c) Facebookside – fællesskab for HEMA-klubber i DFF 
 
Martin H og Janus laver denne  
 
d) Klubvedtægter 
Det tager tid at ændre vedtægter, da det skal ske på klubbernes generalforsamlinger….. 
 

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 vedtægtsbestemte regler om licens, repræsentation, 
indberetning af medlemmer, kontingent skal gennemgås med klubberne. 

o Generelle kriterier for optag: Leve op til DFF’s og DIF’s regler, sikkerhed, fysisk aktivitet, 
regelmæssig aktivitet, demokratisk opbygget som forening. 

o Tilpassede vedtægter skal være klar primo april 2018. 
 
Martin W begynder så småt processen ved at få tilsendt til gennemsyn og få en dialog om 
eventuelle ændringer. 
 
e) Opvisninger / demoer på DFF’ aktiviteter 
For DFF’s klubber får et billede af, hvad HEMA er, og så det konkretiseres. 
 

- Stævner – der har allerede været en opvisning til Syddanmark Open d. 29.01., West Point, 
Esbjerg 17.-19.02., Trekanten Int. København 27.-28.05. 

- Lejre – fx Viborg 19.-21.05., DFF Sommerlejr 01.-05.08.  
- Repræsentantskabsmøde 23.04. 
- Fælles flashmob? 

 
2018-: 
 
a) Reglement færdiggjort 01.03. 2018. 
b) Klubstarter – know-how – og evt. økonomisk støtte 
c) Trænerkurser og dommerkurser (det sidste når reglement) 
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d) Nationale konkurrencer – udvikle, sætte rammer, markedsføre. 
e) Litteraturforskning – fælles lister og anbefalinger, fælles forum. 
f) PR, klub- og medlemskontakt og repræsentation i forhold til andre organisationer (afgrænsning 
DFF’s bestyrelse). 
g) Et vedtægtsbestemt udvalg e.lign. – DFF planlægger ændringer af organisationsstruktur i 2018-
2021. 
h) ERFA – dels om sporten, dels om klubudvikling 
 
10. Næste møde:  
 
Søndag d. 11.06. 2017 kl. 13-16 i Odense Sportscentrum, Thorslundsvej 2B, 5000 Odense C. 
 
 
DFF sørger for dagsorden og lokalebooking (lokalet er booket af Thomas fra OFK dagsdato) 
 
Tak for et rigtig godt og konstruktivt møde. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Martin W, DFF’s udviklingskonsulent. 


