Brøndby 05.06 2018

Referat af møde d. 03.06. 2018 med HEMA-klubber og DFF – møde 8
Tilstede: Adriaan, HEMA Esbjerg, Benny Damgaard, HEMA Aalborg, Alex N. Vorm, KHFK, Casper
Ellestad Andersen, Laurentiusgildet Aarhus (på Skype), Ole Kokborg og Martin Wiuff, DFF.
Thomas Kaa (OFK): Delvist.
Afbud: Jan Sylvest, 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 - præsentation og evt. supplering af dagsorden - Gennemført.
2) Siden sidst i klubber og forbund - hver klub fortæller lidt, DFF fortæller lidt.
HEMA Aalborg: Vi er blevet optaget i DFF og DIF. Vi har fået ny formand, Benny, som deltager i dag. Andre i
bestyrelsen er også skiftet ud. Der er ca. 13 aktive medlemmer og i snit kommer der 6-7 til en træning.
Laurentiusgildet, Aarhus: Vi har også fået ny formand, Casper, som er med på Skype i dag. Der er ca. 15-20
medlemmer, og i snit kommer der 7-10 til en træning. Jonas, den tidligere formand, sidder fortsat i
bestyrelsen. Som i KHFK er en pæn del af medlemmerne udlændinge, der fx studerer i Danmark. Casper er
også cheftræner. Vi er i gang med at ”reboote” næsten alt i klubben. Vi er begyndt at bruge en fast
lektionsplan og ønsker at uddanne assistenttræner ud fra denne. Desuden ændrer vi nok snart navn.
Vi søger om optagelse i DFF. Det eneste, der mangler, er, at Martin W. får en opdateret liste over bestyrelsens
kontaktinformationer.
HEMA Esbjerg: Vi er også blevet optaget i DFF og DIF. Vi er fortsat godt 20 medlemmer, hvor af 12-14
regelmæssigt deltager i træningen, som er 2 gange pr. uge. Vi løber i fuld kampdragt til det kommende
Vestkystløb, som reklame for HEMA. Desuden begynder vi at lave træning 1 gang pr. måned i koncertsalen i
”Huset” (kulturhus i Esbjerg). Dermed håber vi, at komme videre ud til flere potentielle medlemmer, da
”Huset” ligger mere centralt i byen end vores faste træningssted. Vi har implementeret dele af Caspers
lektionsplan.
KHFK: Vi har lige holdt ekstraordinær generalforsamling om nye vedtægter tidligere på ugen, der muliggør
optagelse i DFF. Det gik godt. Vi har holdt nogle interne turneringer. Vi har startet forsøg med ungdomshold –
fra 13 år. Vi har udvidet bestyrelsen fra 3 til 5 medlemmer. Desuden har vi lavet et event council og et
tournament council, der kan løfte disse opgaver fra bestyrelsen. Af events har vi deltaget på Historiske Dage i
februar på opfordring fra udviklingskonsulenten, desuden Middelaldermarked i Valby i Pinsen og snart
kommer Krigshistorisk Festival på Vestvolden – begge disse har vi tidligere deltaget i, og det plejer at give
nogle medlemmer.
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Vi søger om optagelse i DFF. Det eneste, der mangler, er, at Martin W. får en opdateret liste over bestyrelsens
kontaktinformationer og de nye vedtægter.
Martin, DFF: Når jeg har fået papirerne, så laver jeg indstilling om optagelse til vores bestyrelse i DFF.
Optagelserne er jo en del af vores strategiplan med DIF, som bestyrelsen jo har vedtaget, så når papirarbejdet
er på plads, så burde det hele være en formsag.
3) Kontakt til andre HEMA-klubber - Hillerød, KSBK, (Laurentius), Odense - Martin orienterer.
Frederiksborg Historiske FK (Hillerød) har DFF besøgt og indgået dialog med i april.
KSBK: Københavns Sværd og Buckler Klub har DFF besøgt og indgået dialog med i marts.
Laurentiusgildet, Aarhus, har vi holdt møde med i marts, og de er klar til optagelse – se pkt. 2.
Odense HEMA. Efter længere ventetid har klubben i april/maj lavet en bestyrelse, vedtægter og fået trænet
lidt. DFF gav dem et tip om, at de måske kunne få lokaler i Odense Sportscentrum. Thomas Kaa fortæller, at de
har været på besøg. DFF afventer, at de får lavet noget træning og skudt klubben godt i gang, før vi henvender
os med tilbud om optagelse.
4) Tale om hinanden-øvelse
Det er vigtigt, at vi fortsætter med at tale pænt og hensigtsmæssigt om hinandens måder at fægte på, så
misforståelser m.m. undgås. Hvis vi som ledere gør dette, så siver det nok et stykke ned i systemet, herunder
ned til udøverne.
I det følgende bruger vi DIF’s begreb ”aktivitet”, som overbegreb, mens hver aktivitet har nogle ”discipliner” –
fx langsværd, messer, rapier, sabel, sværd og buckler m.fl. / fleuret, kårde, sabel.
a) Hvad skal vi kalde vores 2 aktiviteter / hvad vil I helst selv kaldes?
-

”HEMA-fægtning” og/eller ”Historisk fægtning” er velegnede som aktivitetsbetegnelse.
”Moderne sportsfægtning” og/eller ”olympisk fægtning” er velegnede som aktivitetsbetegnelse.

(”Sportsfægtning” og ”sportsfægtere” alene er næppe gode betegnelser for olympisk fægtning. En del
HEMA-fægtere vil jo også gerne ses som sportsudøvere. ”Historisk sportsfægtning” frem for ”Historisk
fægtning” er måske også at give den en tand for meget over mod konkurrenceudøvelse, mens alle er
enige om, at HEMA-klubber under DFF udfolder sig fysisk og udøver en idrætsaktivitet).
b) Definér de 2 fægtediscipliner positivt (eller neutralt)
– modsat negativt / modsat ud fra den anden. HEMA-folk forsøger at definere olympisk fægtning. Olympisk
fægtning definerer HEMA-fægtning. Hvordan vil I beskrive aktiviteten, hvis et medlem i klubben spørger?
Historisk fægtning: Er en del af DFF’s fægtefamilie, hvor det historiske og fællesskabet er i fokus. HEMA træner
forskellige fægtediscipliner, der rækker langt tilbage i historien. I historisk fægtning træner man ud fra et
historisk perspektiv. Men der er også HEMA-fægtekonkurrencer, og der lægges vægt på sikkerhed både til
træning og stævner.
Moderne sportsfægtning: Er en videreudvikling af historisk fægtning. Vi har en lang fælles historik tilbage fra
renæssancen. Den moderne sportsfægtning har sin egen udviklingshistorie, fx som en moderne olympisk
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disciplin, og føler sig mere fri af historien. Det handler om meget om sportens idealer, om at finde den
effektive fægtning, der gør, at du vinder og/udvikler dig som fægter.
c) Hvad kan de 2 fægteaktiviteter lære af hinanden – sportsligt eller kulturelt?
Olympisk fægtning kan lære af historisk fægtning:
-

Blive inspireret af det historiske aspekt. Blive mindet om rødderne.
Lære noget om, hvordan man tiltrækker flere voksne mellem 20 og 40 år. Social kultur? Mindre
konkurrencefoks?

Historisk fægtning kan lære af olympisk fægtning:
-

Blive inspireret af teknisk/taktiske ting, der passer ind: Timing, distance.
Konkurrenceerfaringer – som arrangør/udøver.
Erfaringer med uddannelse af trænere, dommere, ledere.
Klubarbejde

5) Planlægning af stævne med dommerworkshop til efteråret
Vi dropper at afvikle stævne samme dag, men dommerworkshop skal mulighed for indeholde sparring og
lægges samme dag som trænerseminar – så er der noget mere at komme efter og nogle at dømme, det man
har lært på.
Workshoppen foregår kl. 10-13. Kl. 14-17 er der sparring – og trænerseminar for dem, der hellere vil det (se
ndf.).
Undervisere på dommerworkshop: Janus fra Esbjerg og Casper fra Aarhus. Der tages udgangspunkt i det nye
reglementsregler.
Der kunne inviteres fra udlandet som hhv. deltagere og yderligere undervisere: Gøteborg (Casper spørger).
Holland (Adriaan vraagt).
Dato: 08.09.
Arbejdsgruppe: Alex, Casper og Janus/ Adriaan. Planlægger workshop og sparring (med tilsyn) – det
indbefatter udkast til invitation. Invitationen skal være klar min. 30 dage før afholdelse.
Thomas undersøger, om OFK kan lægge lokaler til dagen – lørdag 08.09. kl. 10-17. Svar 05.06.: Optaget.
Der skal findes et andet sted eller anden dato!
6) Kan vi nå et DM i år?
Ja, det vil vi gerne!
Dato: 27.10.
Thomas undersøger, om OFK kan lægge lokaler til dagen – lørdag 27.10. 9-17. Svar 05.06. Optaget.
Der skal findes et andet sted eller anden dato.
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Der skal enten gummidutter på sværd eller lægges måtter på gulv (8x8 meter, minder om judomåtter).
Thomas tjekker, om de allerede findes i Odense Sportscentrum.
Arbejdsgruppe: Esbjerg stiller med 2-3 folk, Benny (Aalborg), Casper (Aarhus), KHFK – Alex er med, men skal
spørge et par stykker mere i klubben. Jf. reglementet skal der sørges for, at invitationen sendes ud min. 30
dage før.
7) Briefing vedr. trænerseminar til efteråret. HEMA Esbjerg præsenterer et udspil - se ref. februar.
Vi besluttede (i stedet), at trænerseminaret finder sted i forlængelse af dommerworkshop d. 08.09. dvs. kl.
14-17.
Arbejdsgruppen er den samme som for dommerworkshop – se ovf. pkt. 5. Den samlede invitation laves af
arbejdsgruppen og er klar til endelig udsendelse min. 30 dage før afholdelse.
Succeskriteriet er fortsat: Min. 5 delt. fra min. 3 klubber.
Seminaret er for folk, der allerede er aktiv som trænere i en klub (uanset niveau).
Program – indholdspunkter:
Tema: Hvordan træner man de helt nye udøvere teknisk? Hvilke teknikker lægger man ud med – fra bøgerne til
praksis?
Kl. 14-15 Praktik - ERFA – hver deltager fremlægger kort oplæg indenfor temaet, som kan præsenteres,
diskuteres/afprøves på 10 min. (Casper og Janus har et emne i baghånden hver).
Kl. 15.15-16 – Inspirationsoplæg: Hvordan træner trænere i moderne sportsfægtning deres begynderfægtere i
teknik? – oplæg v. Martin W – DFF
Kl. 16.15-17 – Refleksion og feedback om Niv. 1-træneruddannelse – hvad synes seminarets deltagere, at
teknikindholdet for begyndere og letøvede skal være på et trænerkursus? Hvad skal assistenttrænere kunne
lære fra sig? Vi har brug for jeres input for at lave en træneruddannelse, som kan tilbydes i 2019.
8) Efterårets rekrutterings- og fastholdelsesseminar. Indhold og dato.
Det skal handle om rekruttering af voksne (og de ældste unge). Det skal være ERFA-baseret. Det skal være i
Vestdanmark, da DFF tidligere på året har haft kursusaften i Øst. Mulige steder: Kolding, Fredericia, Odense,
Vejle.
Martin W. beslutter en dato i november og afgør ud fra geografisk placering om det skal være en
weekenddag eller en hverdagsaften.
9) DFF Organisation – arbejdsgruppe / udvalg – DFF’s politikere fortæller, hvad synes I? Ole, DFF
Arbejdsgruppen indstiller følgende vedr. repræsentation:
-

Hver HEMA-klub har ret til et sæde i komitéen. Ud fra dette princip er komitéen selvsupplerende og
vælger selv sin formand.
DFF’s bestyrelse udpeger en kontaktperson, som har sæde i komitéen.
Komitéen skal aflægge beretning på Rep.mødet (forpligtelsen indskrives i kommissorium) (synlighed
og integration).
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10) Events på tværs af HEMA og DFF-klubber i 2. halvår 2018 - se ref. januar. Fx B&U Efterårslejr i
Vordingborg.
Det besluttedes, at der allerede har været gjort en del ud af dette og at det havde haft den ønskede effekt –
senest ved Rep.mødet. Arbejdsgruppen vil gerne prioritere andre opgaver, som der er en del af både i
arbejdsgruppen og i klubberne.
11) Hvad skal der så ske videre frem? - http://www.hemadff.dk/hema-arbejdsgruppen/opgaver/ +
Strategiaftale år 2018.
Gennemgået – tages op på næste møde.
12) Nogen der vil have klubbesøg af udviklingskonsulenten i efteråret?
Martin W. følger op ved at kontakte formændene i KHFK, Esbjerg (Janus) og Aalborg.
13) Dato for næste møde
Søndag d. 07.10. i Odense Sportscentrums mødelokale.
Punkter til næste møde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cleare planer og samle op på DM 27.10.
Nyt fra klubber og forbund
Videre med træneruddannelse 2019 og samle op på seminar og uddannelsesinput fra 08.09.
Videre med dommeruddannelse 2019 og samle op workshop d. 08.09.
Stævnesteder og stævnedatoer for 2019.
Fornyelse af HEMA-kommissorium – gennemgå udkast fra Martin W., som sendes til bestyrelsen til
godkendelse. (Hvad skal der ske videre frem?)

Tak for endnu et godt møde.
Med venlig hilsen
Martin W, DFF’s udviklingskonsulent
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