Brøndby 27.01. 2018

Referat af møde d. 21.01. 2018 med HEMA-klubber og DFF – møde 6
Tilstede: Janus og Adriaan, HEMA Esbjerg, Martin Bonde, København, Martin Wiuff, DFF og Casper
Ellestad Andersen, gæst fra Laurentiusgildet, Aarhus.
Afbud: Martin Hill, Aalborg, Jan Sylvest Jensen, formand, DFF, Ole Kokborg, kasserer, DFF.
Tid og sted: kl. 12.00-16.00 i Odense Sportscentrum, Odense
Referat gengivet i forhold til fremsendt dagsorden:
Beslutninger, konklusioner og opgaver til udførelse skrevet med fed, kursiv.

1. Velkommen – præsentationsrunde, gæst
Martin Wiuff, DFF, bød velkommen. Martin forklarede, at de øvrige DFF’ere ikke deltog nu og sidste
gang, da mødernes primære fokus var reglementet, hvor ekspertisen ligger hos hema-folkene og ikke
hos DFF’s politikere. De følger interesserede med fra sidelinjen og kommer på banen igen senere.
Vi bød velkommen til Casper, som var gæst på vegne af Laurentiusgildet i Aarhus. Vi brugte noget tid
på at lytte til Casper og sætte Casper ind i HEMA-samarbejdet. Her en sammenfatning af, hvad Casper
kunne fortælle om sig selv og klubben:
Casper er flyttet til Danmark fra USA i april’17, hvor han startede på HEMA i 2010. Casper har været
med til at bygge en lille HEMA-klub op i USA. I USA er der en ret aktiv konkurrencedel af HEMA, som
gør, at man kan møde en del forskellige folk og få testet det, man har lært.
Casper vil gerne være med til at skubbe mere gang i Laurentiusgildet i Aarhus. Klubben er fra år 2000,
men alle de gamle klubfolk er næsten væk, og klubarbejdet er i følge Casper ikke længere så
struktureret - hverken træningsindholdet eller bestyrelsesarbejdet. Casper hjælper som træner. Der
har ikke været bestyrelsesmøder i et stykke tid. Casper vil gerne ind i klubbens bestyrelse og synes,
Laurentiusgildet bør rebrandes: Nyt logo ect. Der er nogle udenlandske ildsjæle til træningen i
klubben, der er med på dette. Der er mange nye og ca. 8-10 medlemmer til ugentlig træning
(1x2timer pr. uge). I alt nok 15 medlemmer. Der trænes på Rosenvangsskolen, hvor der plads til 20
deltagere pr. gang. Der er for nylig lavet et træningsprogram, så andre kan tage over- Casper skal
have barn snart. 2-3 instruktører. Caspers syn på HEMA er: Det er vigtigt, at man både er scholar og
fægter - altså læser kilderne og øver dem fysisk – hvis det kun er det fægteudøvelse uden kilderne,
kan man groft sagt lige godt vælge OL-fægtning.
2. Siden sidst – klubber og forbund – bordet rundt
Aalborg:
Ikke mødt til dette og flere af de forrige møder. Klubben har skrevet, at den ny formand ønsker at
trække sig, og mails er videresendt til de 2 andre bestyrelsesmedlemmer.
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Martin kontakter klubben for at finde en løsning på klubbens fortsatte deltagelse i samarbejdet.
Esbjerg:
Klubben har fået købt klubudstyr, og medlemmer har købt udstyr. Der er kommet lidt flere
medlemmer siden sidst, hvor der også var fremgang. Klubben har lavet nogle workshops,
hyggeaftener og foredrag under eller udover træningen. Og så er det jo snart tid til klubbens stævne:
West Point.
Janus vil gerne invitere fægteklubber til workshops.
Janus kan sende invitationer til Martin, så sender han videre til klubberne.
København:
Kører stabilt, Der er kommet en del nye efter nytår. Fået mulighed for at udvide træningstiden med 1
time. Overvejer start af ungdomshold.
Forbundet:
Fortæller, at vi nu er igennem sparerunden, som vi talte om sidst, og at vi har igangsat arbejdet med
den strategiske udviklingsaftale, som HEMA-samarbejdet er en del af, hvor vi jo har tyvstartet for
snart længe siden.
Planen er fortsat en optagelse af 3 HEMA-klubber i april i år, forudsat at reglement og klubvedtægter
er klar, hvilket er det, vi arbejder på sammen. Når disse mål er nået, skal vi arbejdere videre med
resten af de opgaver, som vi sammen har valgt – jf. http://www.hemadff.dk/hemaarbejdsgruppen/opgaver/

3. Klubvedtægter – statusmeldinger, deadlines for færdiggørelse
Aalborg:
I december var udmeldingen fra klubbens formand, at det skulle der nok komme styr på. Med
udmeldingen om, at formanden ikke har tid og ønsker at trække sig, er vi knapt så sikre på dette.
Opgaven er videresendt til resten af klubbens bestyrelse.
Martin kontakter klubben for at få oplyst status og ønsker.
Esbjerg:
Vi har generalforsamling på torsdag og håber dernæst at kunne fremsende reviderede vedtægter til
DFF m.h.p. optagelse.
København:
Generalforsamling i starten af marts. Online-afstemning overvejes.

4. Færdiggørelse af reglement – s. 20-30
Vi kom et stykke længere, men blev ikke færdige. Vi nåede frem til Regler for Materiel, side 25.
Derfor tager vi et yderligere møde snart – se pkt. 10-11.
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I forbindelse med reglerne om overdommer, pligtdommere og afviklingsform diskuterede vi længe,
om de var realistiske i forhold til de mange dommere, der behøves til HEMA-kampe, og en kultur,
hvor folk er meget tilbøjelige til at hjælpe med at være dommere.
Konklusionen var, at vi fastholder den nuværende ordlyd og lader det komme an på en prøve, om
det er realisérbart. Desuden gør vi opmærksom på dispensationsadgangen for HEMA-udvalget
overfor stævneafholdere, som kan afhjælpe problematikken. Der er nu henvist til bestemmelsen
sidst i kapitlet om dommere (og materielkrav).

5. Events på tværs af HEMA og DFF-klubber i primo 2018 – hvad er der er af muligheder?
Vi drøftede, at vi sidste år fik vist HEMA på nogle lejre og til nogle stævner, hvorfor det i år kunne
være mere interessant at se på nogle træningsbesøg – som HEMA Aalborg lavede med Aalborg FK
sidste år.
- Laurentiusgildet og Jysk Akademisk Fægteklub kunne lave en fællesaften.
Laurentiusgildet har bolden.
- HEMA Esbjerg og Varde FK tværfaglig træning.
HEMA Esbjerg tager bolden op gennem Jan Mose Andersen, som er medlem i begge klubber.
- Kbh. Hist. FK – Glostrup FK. Kasper for Kbh. har vist bolden.
DFF Repræsentantskabsmøde – opvisning 20.04. kontakt Jan og Ole – Martin kontakter, men er
bortrejst d. 20.04.
Mangler I kontaktoplysninger, så kontakt Martin.
6. HEMA-DM allerede i 2018? Samt afklaring af udenlandsk deltagelse i vedtægter.
Det for tidligt, så lad holde os til oprindelig idé – starte med de øvrige konkurrencer til en rangliste.
Afklaring vedr. udenlandske deltagere kan dermed vente.
7. DFF-godkendelse af HEMA-reglement. Deadline april.
Se ovf. under pkt. ”Forbundet”.
8. Andre HEMA-klubber. Optagsrunde 1 (april ’18) og 2 (2019). Inddragelse før.
a) Laurentiusgildet i Aarhus (se ovf. under pkt. 1):
HEMA-arbejdsgruppen vil gerne inddrage Laurentiusgildet i samarbejdet med henblik på
senere optagelse i DFF. Med det sigte kan Laurentiusgildet godt få en repræsentant i
arbejdsgruppen og deltage i møder.
Casper tager optagelse op med klubbens bestyrelse og vender tilbage.
Casper sender klubbens nuværende vedtægt til Martin.
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Martin kommenterer nuværende og sender udkast til ny vedtægter ud fra DIF’s
standardvedtægter.
b) Hillerød – når de en dag melder klar.
c) Der er overvejelser om klubstarter i Odense og Roskilde – lad dem lige etablere sig først.
9. Fælles ERFA-seminar om rekruttering og fastholdelse. Min. 12 delt. I løbet af 2018. Klubbernes
tanker hertil?
- Lederseminar med andre DFF-klubledere. Sidst på året. Det kunne være spændende. Nok i
begge dele af landet.
- Anden idé: Trænerseminar – Best practise/ERFA i støbeskeen – find dato på senere møde.
Måske som en appetizer for videre træneruddannelse

10. Punkter for kommende møde – tjek opgavepapirer.
Prioriteret rækkefølge:
- Færdiggørelse af reglement (vigtigste punkt)
- Klubbernes vedtægter
- Klubber og forbund – siden sidst.
- Nationale konkurrencer – få den første cup op at køre
- Træneruddannelse første spadestik
- Trænerseminar – erfa/best practise i år, som appetizer.
11. Hjemmeopgave til alle forud for næste møde:
Alle HEMA-folk læser materielkravene i udkastet til reglementet og har en mening klar til mødet.

11. Dato for næste møde
Søndag d. 11.02. 2017 kl. 12-16 i Odense – nærmere om sted følger, når vi nærmer os.
DFF sørger for dagsorden og lokalebooking.

Tak for et godt møde.

Med venlig hilsen
Martin W, DFF’s udviklingskonsulent.
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