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Brøndby 16.10. 2018 

Tilstede:  Adriaan van Sprang, HEMA Esbjerg, Benny Damgaard, HEMA Aalborg, Casper Ellestad 

Andersen, Aros (på Skype) og Martin Wiuff, DFF. 

Afbud: Jan Sylvest og Ole Kokborg, 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 kursiv. 
 
1) Siden sidst i klubber og forbund - hver klub fortæller lidt, DFF fortæller lidt. 

HEMA Aalborg: Arbejder på nyt logo. Vi er startet på at have 2 træningsdage om ugen – den anden 

om torsdagen er primært sparring, men med fokus på tekniske elementer fra mandagstræningen. Vi 

mangler fortsat Nem-idé, så vi kan søge fonde og lettere få tilskud fra kommunen. Kassereren skal 

prikkes mere. 

9 medlemmer. 

Send logo til Martin, så det kan komme på DFF-hjemmeside og HEMA-Site (er gjort efterfølgende). 

Aros Historical Fencing Guild: Træningen er kommet i gang, men langsomt grundet studiestarter. Et 

par nye medlemmer. Vi sætter nogle ind i trænergerningen og holder et klubmøde for medlemmerne 

for at dele flere arbejdsopgaver ud. 

Fik 15.000 fra DIF’s Udviklingspulje til at købe begynderudstyr til låns. Stor opfordring til at andre 

klubber søger. 

15-20 medlemmer. 

Martin sender info. om Aarhus Universitets internationale studiestartscafé, hvor Jysk Akademisk 

Fægteklub deltog (er gjort efterfølgende). 

HEMA Esbjerg: Dagligdagen kører. Har lige holdt 2 rekrutteringsaktiviteter – Fantasyfestival og et 

kommunalt tiltag for nye internationale borgere. Til det sidste kom 8 forbi til første træning.  

Måske en idé til andre HEMA-klubber at række ud til internationale studerende – der jo universiteter 

i alle byerne? 

Ca. 20-25 medlemmer. 

KHFK: Ej mødt. 

DFF: Alt går efter planen. 
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Benny har lavet et flot oplæg til en fælles brochure for dansk HEMA-fægtning med klublogoer – og 

med mulighed for selvstændige klubinformationer. Brochuren kan bruges af DFF i en version og af 

hver enkelt klub i en anden version. 

Benny: Laver 2 versioner færdige til brug. 1 hvor klubber kan indtaste deres egne 

standardoplysninger, 1 med link til HEMA-klubber: http://www.hemadff.dk/hema-klubber/. Når de er 

færdige, sender han til Martin, som lægger begge versioner på DFF HEMA-site o.a. 

2) Efterårets rekrutterings- og fastholdelsesseminar. Dato i november. 

Hverdagsaften i Fredericia, Vejle eller Odense. Helst i starten af november. Helst ikke en torsdag.  

Martin går videre med invitation (er sendt ud efterfølgende: 

http://www.faegtning.dk/aktiviteter/2018/dff-temaaften-om-rekruttering-af-voksne-vestdanmark/ 

3) Cleare planer og samle op på DM 27.10. 

Status: Lokaler og faciliteter er på plads. Vi er usikre på antallet af dommere. Ideelt set skal der 

bruges 10 – de 2 kampdommere er fundet. Har vi nok? Vi må, udover hvad der står i invitationen, 

lægge vægt på, at har man meldt sig som fægter, har man også meldt sig som dommer. 

Generel politik for dommere og stævner fremover: Har man meldt sig som fægter, har man også 

meldt sig som dommer. Afdramatiser dommergerningen (det er ikke svært at være dommer) og skab 

positivt miljø. 

Reglen om dansk statsborgerskab (jf. reglementet § S. 9 stk. 2) gælder ikke ved dette DM´18 – 

besluttet i dag.  

Vi skal også se på, en eventuel ændring af reglementet herom. Beslutningen meldes ikke ud (det 

skaber nok bare forvirring), men hvis nogen spørger, så er der et klart svar, jf. ovenfor. Reglen 

håndhæves ikke. 

Adriaan hiver fat i Martin Holtmann vedr. sponsorat og evt. bod med handsker. Sender også føler ud 

om dommere via FB til Dansk HEMA, samt til nogle internationale sider. 

Adriaan hiver fat i Martin Wiuff vedr. meldeapparater o.a., men spørger først Ole i Kolding og 

forbundsformand Jan Sylvest. 

Martin køber pokal og får graveret. Der skal findes en person, som kan tage pokalen med til Esbjerg. 

4) Videre med træneruddannelse 2019 og samle op på seminar og uddannelsesinput fra 08.09. 

Se input under BILAG 1 sidst i referat. 

Arbejdsgruppe arbejder med uddannelsesbeskrivelse og et kursusprogram (emner og indhold 

fastsættes af arbejdsgruppen – metoder er op til underviserne, der findes inden kursusstart). Selve 

kurset lægges i andet halvår 2019. 

http://www.hemadff.dk/hema-klubber/
http://www.faegtning.dk/aktiviteter/2018/dff-temaaften-om-rekruttering-af-voksne-vestdanmark/
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Adriaan spørger deltagere ved DM, ellers findes folk til mødet i januar. 

Martin sender slideshowet til deltagerne, så der også er et output, der fysisk kan deles. 

5) Reglement – rettelser til kommandoer ”safety” (sidedommer – kampdommer ”break”) og 

markering ”low quality hit”.  

Low quality hit – flag vandret på tværs af brystet for den kæmpers farve, der har ramt med et slag af 

lav kvalitet. Det skal differentiere signalmæssigt for signalet ”no exchange” (”ingen træffer”), hvorfor 

der indføres et særskilt signal for lav kvalitet. Statsborgerdiskussion – dispensation i år. Tag op på 

senere møde, om reglerne er fornuftige. Jf. ovf. pkt. 3. 

Martin tilføjer i reglement og sender ny version + lægger på hjemmesider. 

6) Videre med dommeruddannelse 2019 og samle op workshop d. 08.09. 

Fungerede fint, et fint udbytte. Flere deltagere er et ønske næste år. Folk skal præges fra starten af 

deres karriere med, at er man fægter, er man også dommer. 

Vi bør lave miniseminarer til stævner i de kommende år. Fx samtidigt med at nye kan starte som 

sidedommere. 

Det er for tidligt med et kursus for nationale dommere i 2019. Vi anbefaler, at der fortsat dispenseres 

fra reglementskrav om nationale dommere. Vi derfor laver ikke en national dommerprøve i 2019. 

Fodfolket, der skal uddannes, er ikke klar. Samtidigt er der måske heller ikke små mange ben i at 

være dommer, at det kræver en større uddannelse på 10-12 timer, som er DFF’s nuværende norm for 

nationale dommerkursus med prøve. Det rækker med noget kortere og at folk får erfaring med at 

dømme. 

I stedet laver vi 2 workshops med samme indhold – en i øst og 1 i vest pr. år – mål min. 5 deltagere pr. 

shop. Samme setup som i 2018.  

Evt. trækkes en erfaren dommer ind fra Sverige, som lidt mere erfarne dommere kan stille spørgsmål 

til – 2 timers spørgetime. Der kunne også laves Longsword class tidligere på dagen, hvor der så 

sparres og dømmes)? Eller kombinere med et stævne. Finde penge til rejseomkostninger til gæst 

(enten brugerbetaling eller lidt fra HEMA-komitéens DFF-budget som er kr. 6000.  

2. workshop er formentlig ikke til et stævne, men 1. workshop er til West Point, se nedenfor. 

Har man deltaget i en workshop i 2018 eller 2019, så kan man kalde sig national dommer midlertidigt, 

og kan dømme til danske stævner. Skal man være kampdommer til DM bør man have noget mere 

erfaring i bagagen.  

Casper kontakter det svenske forbund for at høre hvad der er af aktuelle tilbud eller planer – 

samarbejdsmuligheder. 



Referat af møde d. 07.10. 2018 med HEMA-komité – møde 9  
 

 

4 
 

7) Stævnesteder og stævnedatoer for 2019. 

Besluttet: Der skal højst være 3 ranglister næste år. Der er realistisk. 

1. West Point, Esbjerg. Februar 2019. inkl. dommerworkshop. 

2. Aarhus og Aalborg sammen. 

3. DM København? (demokratisk løsning. Klubben skal selvfølgelig spørges først på næste 

møde). 

Casper tjekker mulige datoer for 2. og 3. ranglistestævne inden næste og kommer med nogle 

informationer om internationale stævner, så der ikke kommer overlap.  

8) Fornyelse af HEMA-kommissorium – gennemgå udkast fra Martin W., som sendes til bestyrelsen 

til godkendelse.  

Gennemgået og rettet/tilføjet ting. Se færdig tekst under BILAG 2 sidst i referatet. 

Martin sender færdig tekst til DFF’s Bestyrelse til godkendelse (er sendt med opfordring til behandling 

på møde i november). 

9) Dato for næste møde: Søndag d. 20.01. kl. 12-16 i Odense Sportscentrums mødelokale. 

Punkter til næste møde: 

- Evaluering af DM Langsværd. 
- Endelige datoer for stævner på ranglisten. 
- Etablering af ranglisten – points, teknisk m.m. 
- Oplæg til rep.møde – indhold og hvem deltager. 
- Dommerworkshops – datoer o.a. 
- Udkast til uddannelsesbeskrivelse for dommer, der bl.a. samler op på pkt. 6 (ovf.) 
- DM og reglement – statsborgere - § S.9 stk.2. 
- Arbejdsgruppe til træneruddannelse nedsættes. 

 
Tidspunkter for klubbesøg i efteråret, jf. strategiaftale: Martin følger op med hver klub. 
 

• Aarhus - Casper - ligegyldigt hvilken dag, helst november. 

• Aalborg - Benny – helst mandag / torsdag. Helst før d. 14.11. eller efter midt december. 

• Esbjerg – vender tilbage 

• København? 
 
Tak for et godt møde. 
 
Med venlig hilsen 
 
Martin W, DFF’s udviklingskonsulent 
 
BILAG: 

• Input fra trænerseminar om indhold af trænerkursus. 
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• Udkast til kommissorium for HEMA-komité 
 
 
BILAG 1: Input fra 08.09.’s trænerseminar vedr. planlægning af træneruddannelse Niv. 1: 
 
Forslag til indhold: 
 
Teknik: 
Langsværd: 
Grundstand – Meisterhauer samt 4 parader og nøgler 
Benstand og de 4 leger (guards) 
 
Bevægelses- og afstandsøvelser 
 
Caspers intro-kursus med læringsplan – Basis og Niv.1 = Gemeinfechter (3mdr.+3mdr). Gennemgå 
alle øvelser og knowlegde requirements herfra på et trænerkursus, så trænere kan undervise udfra 
Basis og Niv. 1-planen.? 
 
Hvordan arbejder man med kildetekster? – ex. Arbejd parvis med tekst – læs, forstå, afprøv-metode. 
 
Eksempler på øvelser og færdiglavede træningspas. 
 
Så praksisorienteret som muligt – kursisterne skal kunne vise, hvordan ting gøres og kunne lære dem 
fra sig! 
 
Almen idræt: 
Organisering og metoder – fx master-scholar-metode samt oplæg fra Martin. 
 
Træningsplanlægning – hvordan bygger man en ordentlig træning op? 
Opvarming – hvordan laver man god opvarmning? 
 
Sikkerhed og ansvar. 
 
Voksentræning – dos and dont’s 
 
Pædagogik -  
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BILAG 2: 
 

HEMA-komité – Kommissorium pr. november 2018:  
 
Hjemmel: Komitéen er nedsat af DFF’s Bestyrelse, jf. § 18 stk.2. 
 
Sammensætning: Hver HEMA-fægteklub under DFF har ret til et sæde i komitéen. Ud fra dette princip 
er komitéen selvsupplerende og udpeger selv en formand.   
Bestyrelsen udpeger desuden en kontaktperson, som har sæde i komitéen. 
 
DFF’s Udviklingskonsulent deltager i fornødent omfang i komitéens arbejde. 
 

Ansvarsområde: Varetagelse af Dansk Fægte-Forbunds nationale arbejde for HEMA-fægtning. 
Repræsentation af HEMA-fægtning i DFF. 
 
Arbejdsopgaver: HEMA-komitéen skal: 
 

1. Bidrage til implementering af Bestyrelsens strategi og mål for HEMA-fægtning, som er 
defineret i DFF’s og DIF’s Strategiaftale 2018-21 Spor 1 Indsats 3.  
Det indebærer, at komitéen bistået af DFF’s Udviklingskonsulent står for: 
 

a. Nationale konkurrencer – udvikle, tilrettelægge og koordinere afholdelse gennem klubberne.  
a. HEMA-fægtereglement – videreudvikle, implementere og offentliggøre ændringer. 
b. Ranglister – etablere og ajourføre HEMA-ranglister i Ophardt. 

b. Dommeruddannelse – udvikle, tilrettelægge og afholde. 
c. Træneruddannelse – udvikle, tilrettelægge og afholde.  
d. Klubstarter - bistår udviklingskonsulenten med idrætslig knowhow og kendskab til miljøet. 
e. Fælles ERFA-seminarer om rekruttering og fastholdelse. Formidler og deltager på. 
f. Fra 2020-2021 arbejder komitéen mere selvstændigt med ovenstående opgaver. 

 
2. Andet: 
a. Repræsentere HEMA-klubberne i DFF og efter Bestyrelsens accept i forhold til udenlandske 

HEMA-organisationer. 
b. Årligt aflægge beretning på Repræsentantskabsmødet. 
c. Komitéen kan med skyldig hensyntagen til løsningen af ovenstående opgaver selvstændigt 

påtage sig andre nationale opgaver af relevans for HEMA-fægtning under DFF. 
 

Komitéen har pligt til at holde Bestyrelsen underrettet om alle sager af ekstraordinær karakter og at 
besvare alle spørgsmål, som måtte stilles af Bestyrelsen vedrørende dens virksomhed. 
 
Budgetansvar: Fra 2019: Konto 511302. Beløb 2019-budget: 6.000,-. 
 
Løbetid og fornyelse: Forventet løbetid efteråret 2018 – december 2021. Fornys eller opdateres på 
Bestyrelsens foranledning. 
 

Indstillet af HEMA-arbejdsgruppe d. 07.10.18. Vedtaget af DFF’s Bestyrelse d. xx.11. 2018. 
 

http://www.faegtning.dk/media/3830/strategiaftale-2018-21-spor-1-alene-final.pdf
http://www.faegtning.dk/staevner/staevnereglementer/

