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Referat af møde d. 13.06. 2016 med Københavns Historiske Fægteklub og DFF om muligheder for 

optagelse i DFF 

Tilstede: Martin K. Holtmann (formand København Historiske Fægteklub), Jan Sylvest Jensen 

(formand DFF) og Martin Wiuff, udviklingskonsulent, DFF). 

Formål:  

1. Hvad kan DFF tilbyde HEMA-klubber?  
2. Lære hinanden og hinandens sportsgrene at kende 
3. Afdække fælles snitflader - se muligheder – fremfor begrænsninger 
4. Drøfte muligheder for optagelse  
5. Hvordan kan vi komme videre? 

 
Referat ud fra punkter under ”Formål” 
 
1. Hvad kan DFF tilbyde HEMA-klubber?  
Vi gennemgik: 
  
a) Som medlem af DFF bliver I også medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF): 
 
- fælles forsikring: http://www.faegtning.dk/klubber/forsikringer/ 
- repræsentation i idrættens verden 
- “anerkendelse” som sportsgren 
- adgang til DIF’s tilbud fx. kurser. 
- Hema-DM kan via ansøgning fra DFF godkendes af DIF som et ”officielt” DM med DIF-medaljer: 
http://www.dif.dk/da/om_dif/love 
 
b) DFF kan som paraplyorganisation for alle danske fægteklubber repræsentere jer politisk på 
nationalt niveau. 
 
c) DFF’s udviklingskonsulent giver konsulentbistand til alle medlemsklubber om klubudvikling. 
 
d) Netværk til danske fægteklubber – erfaringsudveksling, og noget rekruttering og fastholdelse i 
fægteverdenen den ene og den anden vej – mange af vores klubber har 1-50 medlemmer, mens 
nogle få er større. 
 
f) Organisatorisk kan DFF i et eller andet omfang være nationalt organ for HEMA-klubber i Danmark 
og platform for fælles nationale initiativer – fx. kunne det overvejes i DFF-regi at lave et HEMA-
udvalg, hvor HEMA-entusiaster kan koordinere nationalt arbejde (se nedenfor afsnit 5.a) 
 
e) Økonomisk kan DFF nok ikke som udgangspunkt tilbyde så meget – men nuværende tilbud vil jo 
gælde for alle medlemsklubber. 
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(DIF’s tilskudsregler rummer dog en lille mulighed for godkendelse af HEMA som er særskilt aktivitet 
under DFF, hvilket øger DFF’s grundtilskud – det vil DFF undersøge senere, MEN det bliver nok ikke 
særlig let at overbevise DIF, så det er ikke noget DFF kalkulerer med og ikke et motiv for optagelse). 
 
2. Lære hinanden og hinandens sportsgrene at kende 
Martin K. Holtmann fortalte om Københavns Historiske Fægteklub, HEMA, forskellige retninger og 
interesser indenfor HEMA – spændende fra idrætsudøvelse, konkurrencesport over opvisning, 
reenactment, til historieinteresserede, teater og ”tøj -og våbenentusiaster”, der nok går mest op i det 
historisk korrekt og mindre i det idrætsmæssige. En spændende verden. 
 
Martin fortalte også om bestræbelser på at skabe konkurrencer med et fælles regelsæt, udviklingen i 
Sverige m.m. 
 
Jan fortalte om moderne sportsfægtning, DFF’s verden med klubber, landsforbund organiseret under 
Danmarks Idrætsforbund og fægtning som Olympisk sport i foreningsregi, som er det, DFF indtil 
videre repræsenterer.  
 
3. Afdække fælles snitflader - se muligheder, frem for begrænsninger 
 
a) Der er et interessefællesskab i en passion for fægtning – som idrætsudøvelse og konkurrencesport. 
 
b) Trænerkurser – måske er der noget her, der kan laves sammen i et eller andet omfang. 
 
c) Klubstørrelser – der er små-mellemstore klubber begge steder, hvordan tackles hverdagen, 
hvordan bliver klubberne større? 
 
d) Folk, der starter eller stopper, i HEMA og/eller sportsfægtning, kan tilbydes noget andet/mere, så 
de fanges af fægtning eller ikke forlader fægteverdenen, men bliver i sporten et andet sted. Vi bør 
ikke se hinanden som konkurrenter, men som sparringspartnere i at få folk til at fægte og blive ved 
med det. 
 
e) I forhold til DIF’s medlemskriterier og definition af idrætsudøvelse og fælles interesser mellem 
HEMA og moderne sportsfægtning kunne vi se muligheder for et forbundsfælleskab for 
sportsfægteklubber og HEMA-klubber med fokus på idrætsudøvelse og konkurrence, som er 
organiseret som foreninger (se afsnit 4). 
 
4. Drøfte muligheder for optagelse  
Martin pegede på nogle HEMA-klubber, København, Esbjerg, Aalborg, som var organiserede som 
foreninger og have HEMA som sport og idræt i fokus. Det er noget, som klubberne selvfølgelig helt 
selvstændigt skal tage stilling til. 
 
I forhold til DFF så var nærværende møde den første spæde føler, så 
 
a) Internt i DFF skal vi lige have resten af vores forbundsbestyrelse og baglandet med på idéen. 
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Det politiske aspekt. 
b) Det formelle aspekt.  
DFF skal nok have set på sine egne vedtægter – fx konkurrencebestemmelser og 
formålsbestemmelse. Det kan komme på plads, hvis og når interessen hos HEMA-klubberne og den 
politiske vilje i DFF er tilstede.  
 
I forhold til DFF og DIF: 
Som medlem af DFF og DIF skal foreninger bl.a. være demokratisk opbyggede, have regelmæssig 
sportslig aktivitet, modarbejde doping og matchfixing, betale kontingent, indberette medlemstal til 
DIF og angive medlemskabet ved officielle konkurrencer, samt dyrke idræt (ud fra DIF’s definition) for 
at DFF har lov til at optage foreninger. 
 
DIF’s Love findes her: http://www.dif.dk/da/om_dif/love DFF’s her: http://www.faegtning.dk/om-
dff/vedtaegter/. 
  
Udviklingskonsulenten har forespurgt DIF på uformel basis, og DIF ser ikke de store problemer i 
optagelse af HEMA-klubber under DFF, sålænge de opremsede betingelser er på plads. 
 
5. Hvordan kan vi komme videre? 
 
a) Nedsættelse af en arbejdsgruppe for HEMA-optagelse i DFF: 
Vi blev enige om at vi indledningsvis kunne invitere nogle flere HEMA-klubber for at afdække dels 
interesse, men også blive klogere på, hvad snitflader og arbejdsområder kunne være. F.eks. såfremt 
vi organisatorisk skal lave et HEMA-udvalg i DFF, der arbejde med fælles, nationale opgaver: 
 
Kommissorium for arbejdsgruppe: 

 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? 
 
Deltagere i arbejdsgruppe: 

 Repræsentant fra Københavns Historiske Fægteklub 
 Repræsentant fra andre HEMA-klubber – Esbjerg, Aalborg inviteres i første omgang. 
 En repræsentant fra DFF med interesse i projektet (er fundet – Peter Aagaard Petersen) 
 DFF Udviklingskonsulent 

 
b) DFF arbejder videre på de indre linjer i forhold til bestyrelse, eksisterende medlemsklubber ect., 
når vi er kommet videre med arbejdsgruppen. 
 
Udviklingskonsulenten følger op, når sommerferien er slut. 
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Tak for et godt, konstruktivt og informativt møde. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Martin Wiuff 
Udviklingskonsulent 
Dansk Fægte-Forbund 
konsulent-oest@faegtning.dk 
50536314 
 
P.S. Martin spurgte til kontingentsatser for klubber i DFF:  
 

0-20 medlemmer (indberettet til DIF): kr. 600 
21-50                                                    kr. 1200 
51-100                                                  kr. 1800 
101-200                                                kr. 2400 
201-                                                      kr. 3600 
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