Brøndby 12.02. 2018

Referat af møde d. 11.02. 2018 med HEMA-klubber og DFF – møde 7
Tilstede: Adriaan og Janus, HEMA Esbjerg og Martin, DFF.
Afbud: Jan Sylvest og Ole Kokborg, DFF, Martin og Kasper, Kbh, Casper, Aarhus.
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
2. Færdiggørelse af reglement (vigtigste punkt)
Reglementet blev færdiggjort på mødet.
Martin videresender sidst i februar til godkendelse i Bestyrelsen sammen med ”forarbejder” og en
introduktionsskrivelse.
Det afsluttende arbejde var færdiggørelse af afsnittet om materielkrav. 2 af de ikke fremmødte
klubber havde sendt kommentarer til udkast. Kommentarerne blev inddraget på mødet. Meningerne
var delte og slutteksten er et delvist kompromis:
Reglerne om materiel forsøger at balancere mellem 2 overordnede hensyn: Hensynet til sikkerhed og
hensynet til så simple og få krav som muligt. Er materielkravene for komplicerede og mangfoldige,
afskærer det folk fra at deltage, da de ikke kan anskaffe sig udstyret. Er sikkerheden ikke i højsædet,
er der større sandsynlighed for skader og ulykker, som skader sportens omdømme generelt, og som
på et mere praksisnært plan forsinker stævneafviklingen.
Endvidere er der taget hensyn til, at HEMA-fægtning er en ny sport, hvor der ikke findes mange andre
udstyrskrav at læne sig op ad, ligesom udstyret er i en rivende udvikling, hvad angår
produktudvikling. Det indebærer ikke, at man undlader at foreskrive sikkerhedskrav, men har
betydning for 3 ting:
For det første at arbejdsgruppe ikke anser regelsættet for udtømmende og endegyldigt for så vidt
angår udstyrskrav – de bør løbende revideres i takt med udviklingen: Lempelser, skærpelser,
tilføjelser.
For det andet at regelsættet bør give plads til at udøvere kan modificere og tilvirke materiel, så længe
det ikke medfører et for stort kompromis med sikkerheden. Modifikationer skal leve op til
regelsættets sikkerhedsbestemmelser.
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For det tredje at vi forsøger at anvende formuleringer i regelsættet, som ikke er for specificerede og
lukkede, men dog sætter grænser.
3. Klubbernes vedtægter – status, deadlines for færdiggørelse
Aalborg:
Martin har sendt en venlig rykker, men har ellers ikke hørt noget. Andet end at formanden er ved at
trække sig, og de 2 tilbageværende bestyrelsesmedlemmer har travlt.
Martin forsøger fortsat at få kontakt. Vi må høre, om vi skal sætte optagelsesprocessen i bero eller
om klubben mener, den kan nå sin opgave inden deadline – april.
Esbjerg:
Vi fik holdt generalforsamling forleden, hvor vi fik diskuteret de nuværende vedtægter samt DFF’s
udkast til nye, men vi fik ikke vedtaget vedtægtsændringerne. Vi besluttede, dels af sætte de helt nye
vedtægter til samlet afstemning, dels at vi holder en ekstraordinær generalforsamling med dette som
tema om 14 dage.
Esbjerg har et par småændringer, som de orienterer Martin om, dernæst holdes generalforsamling,
og de nye vedtægter sendes til Martin sammen med adresseliste på bestyrelsen – se pkt. 9.
København:
Intet hørt – klubben deltog ikke på dette møde.
Martin tager kontakt til Casper eller Martin B. for en status.
Laurentiusgildet:
Martin har siden sidst fået vedtægter fra klubben, som han har givet et 360-graders eftersyn,
ligeledes har han lavet et udkast til nye vedtægter. Klubben har meldt tilbage, at den som
udgangspunkt vil arbejde videre ud fra udkastet, som burde kunne komme til afstemning i april.
Klubben har dog en række spørgsmål, og Martin har tilbudt et klubbesøg i Aarhus.
Laurentiusgildet vender tilbage til Martin
4. Siden sidst – klubber og forbund – bordet rundt
Aalborg:
Klubben deltog ikke på mødet.
Esbjerg:
Udover generalforsamling så har vi netop afholdt vores stævne ”West Point”. Det gik godt. 25 starter
i fægtekonkurrencen. 31 deltagere i workshop og foredrag – om bl.a. dommergerning og
hjernerystelser. Dommerworkshop var med 0,5 teori og dernæst dømme i praksis. Reglerne i udkast
blev brugt som udgangspunkt for arbejdet. Aktiviteterne var fredag til søndag. Ca. 1/3 af alle
langsværdsfægtere i Danmark deltog efter vores skøn.
P.t. 21 medlemmer i klubben. Målet er 25 medlemmer i 2018.
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København:
–
Klubben deltog ikke på dette møde.
Laurentiusgildet
–
Klubben deltog ikke på dette møde.
Forbundet:
Vi er ved at skubbe gang i de mange andre indsatser i vores strategiaftale, hvor HEMA-samarbejdet jo
indgår.
I forhold til vores indsats, der drejer sig om en ny organisationsstruktur, skal vi jo have HEMA
repræsenteret i strukturen. Enten som et stående udvalg eller på en anden fornuftig vis – fx med
fortsættelse i arbejdsgrupperegi. Det kan ende med et udvalg valgt på generalforsamlingen, men
også et udvalg, hvor hver klub har 1 repræsentant eller hvor klubberne indstiller et antal medlemmer,
som endeligt udpeges af bestyrelsen. Mulighederne er mange. Hvilken løsning, det bliver, afhænger
af, hvordan vi mere overordnet ønsker, at vores struktur skal være. Det er vi ved at finde ud af bl.a.
ved at spørge vores nuværende medlemsklubber.
5. Hvad skal der så ske videre frem? - http://www.hemadff.dk/hema-arbejdsgruppen/opgaver/
+ Strategiaftale år 2018.
Udskudt til næste møde, hvor forhåbentlig flere klubber er repræsenterede.
De mere konkrete tiltag har vi talt lidt om på mødet – se nedenfor.
6. Nationale konkurrencer – få den første cup op at køre
Udskudt til næste møde, hvor forhåbentlig flere klubber er repræsenterede.
I Esbjerg fornemmer man, at de andre klubber efter West Point er mere varme på også at holde
noget igen. Ellers kunne Esbjerg nok godt holde et stævne til. Men lad os høre de øvrige først.
Det kunne være fint med endnu en dommerworkshop til et sådant stævne. Fx således: Lidt teori og
praktik kl. 10-12 før stævnet. Mere praktik under stævnet 13-17.
7. Træneruddannelse første spadestik
Se pkt. 8.
8. Trænerseminar – erfa/best practise i efteråret, som appetizer til senere kurser.
Set uppet for et trænerseminar i efteråret som smagsprøve på senere kursus i 2019 kunne være:
•
•
•

Succeskriterie: Min. 5 delt. fra min. 3 klubber.
Kan bo privat. Lørdag- søndag – det kan også vare blot 1 dag.
Lægges lige før efterårsferien.
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•
•
•
•

Temaer: Benarbejde, afstandsbedømmelse, koordination, opvarmning, den gode velkomst til
nye udøvere.
Fokus: Hvordan træner man de helt nye udøvere teknisk? Hvilke teknikker lægger man ud
med – fra bøgerne til praksis?
Der laves et program, der er forholdsvist fleksibelt og som muliggør erfaringsudveksling.
Der sluttes af med en session, hvor deltagerne kommer med bud på indhold og forløb af
kommende trænerkursus (vigtigt med input fra trænerne!).

Martin kan godt kigge forbi på trænerseminaret og lave en benarbejdsworkshop (ud fra akademisk
fægtning, men som kan give inspiration til arbejdsformer) samt et oplæg om den gode velkomst til
begyndere e.lign.
Esbjerg vil gerne være værter og kommer med et udspil til en invitation inden næste møde.
9. Andet
a) Rekrutterings og fastholdelsesseminar er fortsat et ønske blandt klubberne. Det kunne foregår til
efteråret i Odense FK.
b) Kontaktpersonlister på samtlige jeres bestyrelsesmedlemmer.
Martin sender besked til alle klubberne senere.
c) Opvisning på DFF Repræsentantskabsmøde 22.04.
Martin skriver til Jan og Ole, at Esbjerg deltager på rep.mødet og kan kontaktes vedr. opvisning.

10. Punkter for kommende møde
-

Siden sidst i klubber og forbund
Planlægning af stævne med dommerworkshop til efteråret
Briefing vedr. trænerseminar til efteråret.
Efterårets rekrutterings og fastholdelsesseminar.
DFF Organisation – arbejdsgruppe / udvalg – høre DFF’s politikere om løsninger.
Hvad skal der så ske videre frem? - http://www.hemadff.dk/hema-arbejdsgruppen/opgaver/
+ Strategiaftale år 2018.

11. Dato for næste møde
Søndag d. 06.05. kl. 12-16 i Odense – nærmere om sted følger, når vi nærmer os.
Kbh., Aalborg, Aarhus, DFF-politikere bekræft venligst, om I kan deltage 06.05.
DFF sørger for dagsorden og lokalebooking.
Tak for endnu et godt møde.
Med venlig hilsen
Martin W, DFF’s udviklingskonsulent
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