
 
 
 
 

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

 

     Brøndby 30.11. 2017 

Referat af møde d. 19.11. 2017 med HEMA-klubber og DFF – møde 5 

Tilstede: Janus og Adriaan, HEMA Esbjerg, Kasper Lorentzen og Martin Bonde, København, Martin 

Wiuff, DFF. 

Afbud: Martin Hill, Aalborg, Jan Sylvest Jensen, formand, DFF, Ole Kokborg, kasserer, DFF. 

Tid og sted: kl. 13.00-16.30 i på Den smagløse Café, Odense 

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. Præsentation af eventuelle gæster 
Martin Bonde var med fra Kbh. Hist. FK. Martin har været medlem af klubben i ca. 5 år og er 
instruktør. I forbindelse med udarbejdelse af reglementet er det godt, at så mange erfarne HEMA-
folk som mulig bidrager med input. 
 
3. Generel status for klubber, forbund og samarbejdet - herunder hjemmeside   
 
Aalborg: Martin Hill er ikke længere formand. Det er Kåre. Martin W. har talt med Martin H. Det går 
o.k. med klubben. Martin H. er fortsat træner i klubben. 
 
Esbjerg: Det går frem med medlemstallet. Vi er oppe på 20 – før sommerferien var vi 11. De er ca. 10-
12 deltagere pr. gang til de 2 ugentlige træninger. Bookingen er på plads til vores West Point-
konkurrence i februar. 
 
København: Det går godt. Vi har fortsat træning 3 gange pr. uge. Men vi mangler udstyr til 
begyndere. De fleste af vores penge går til en ret høj husleje (kr. 10000kr. pr. mdr.) i de flotte, 
centrale lokaler i Odd Fellow-palæet i Bredgade.  
Vi talte om at søge at låne offentlige lokaler – det kræver, at klubben er godkendt som 
folkeoplysende forening. Det var klubben ikke sikker på den var. Læs, hvordan de tordnes her: 
https://www.kk.dk/artikel/folkeoplysende-foreninger. 
Vi talte også om fonde, hvor udstyr kunne søges. Et par fonde blev nævnt på mødet – se i øvrigt her: 
http://www.faegtning.dk/klubber/find-penge-til-klubben/ - scroll ned til pkt. 2.d. 
I bør slå på, at det er vigtigt med sikkerhedsudstyr, og at I er en ny, anderledes sport! 
 
Forbundet: Vi arbejder fortsat med vores strategi for 2018-21, p.t. handler det mest om at få 
økonomien til at hænge sammen, hvilket kræver nogle hårde sparerunder.   
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4. Klubvedtægter - Status 
 
Aalborg: Udviklingskonsulenten har talt med klubben og modtaget vedtægter til kommentar 
(december). Klubben mener umiddelbart, DFF’s oplæg og egne vedtægter kan flettes sammen uden 
større sværdslag. 
 
Esbjerg: Vi regner med at have tilpasset vedtægterne ud fra DFF’s oplæg, så det er klar i januar. 
 
København: Bestyrelsen er enige om oplæg og ændringer. Vi tager vedtægtsændringerne op med 
medlemmerne som med en lille generalforsamling forud for vore julefrokost. Vi er også klar til 
januar. 
 
6. Reglement  
Vi fik kigget videre på udkastet, men blev, trods en ihærdig indsats som tog det meste af mødetiden, 
ikke færdige. 
 
Der er enighed om, at vi med ”færdiggørelse” af reglementet mener, så langt som vi kan nå uden at 
reglesættet er afprøvet og med skyldig hensyntagen til, at HEMA er en sport, hvor konkurrenceregler 
er i en udviklingsfase også i et internationalt perspektiv. 
 
Ad § S. 1.1: Bestemmelsen om, at Bestyrelsen har overordnet godkendelseskompetence, opfatter vi 
således, at DFF’s bestyrelse holder snor i reglementet i forhold til fællesanliggender i forbundet, 
overordnede principper af relevans for alle fægtediscipliner, vedtægterne samt DIF-anliggender 
o.lign., mens det ikke generelt er en kompetence til at gå ned i alle detaljer, hvor udvalgets 
fagspecifikke kompetence og detailkendskab bør repsekteres. 
 
Ad § S. 1.5. Der er indsat en dispensationsadgang for HEMA-udvalget i forhold til stævnearrangører. 
Den er tiltænkt muligheder for at være fleksible i forhold til krav til stævneledelse, dommer- og 
materielkrav. Adgangen er ikke generel og gælder kun de i bestemmelsen nævnte paragraffer. 
 
Ad S.7.2. Vi har diskuteret licensreglerne i forhold til herboende danske og udenlandske statsborgere, 
der ikke er medlem af (HEMA-)klubber under DFF og adgang til deltagelse i ranglistestævner. På den 
ene side er der hensyn at tage til stævneafholderes ønske om et højt deltagerantal, herunder fægtere 
som bidrager til et højere niveau. På den anden side er der hensynet til, at vi gerne vil have yderligere 
klubber til at organisere sig under DFF. 
 
Vi fastholder indtil videre krav om licens og medlemskab af en DFF-klub og håber, problematikken 
kan løses ved at tilbyde aktivt medlemskab eller gæstemedlemskab i en klub under DFF.  
 
Ad § S.9.2: I forhold til DIF Danmarksmesterskaber er det fortsat vigtigt at komme i gang med 
processen med afholdelse af DM tidligt, da DM skal afholdes 3 gange af forbundet, før det kan 
godkendes af DIF.  
Det er ligeledes vigtigt for udvalget at få en afklaring i forhold til udenlandske statsborgeres DM-
deltagelse, som jf. DFF’s vedtægter ikke er tilladt individuelt. Fx via en vedtægtsændring som 
undtager HEMA? 
 
Færdiggørelse af reglementet bliver det væsentligste punkt på næste møde i januar. 
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Udkastet med seneste opdateringer er medsendt dette referat.  
 
DM afholdelse og udlændinge tages op på møde i januar. 
 
7. Samarbejdsaftale - til underskrift  
Aftalen er nu underskrevet af alle klubber og DFF og medsendes dette referat. 
 
8. Næste møde – punkter og dato 
 
Søndag d. 21.01. 2017 kl. 12-16 i Odense – nærmere om sted følger, når vi nærmer os. 
 
Punkter til næste møde: 
 
Januar: 

- Færdiggørelse af reglement s. 20– s. 30. 
- Events – på tværs HEMA-DFF-klubber. Hvad er der af muligheder i primo 2018? 
- Vedtægter – Statusmeldinger 
- HEMA-DM allerede i 2018? Samt afklaring af udenlandsk deltagelse med DFF-vedtægt. 
- DFF-godkendelse af HEMA-reglement – deadline. 

 
DFF sørger for dagsorden og lokalebooking.  
 
 
Tak for et godt møde. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Martin W, DFF’s udviklingskonsulent. 
 
 


