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Deltagere: Martin H (KHFK), Benny (HEMA Alborg), Janus og Adriaan (HEMA Esbjerg), Casper (Aros 
– på Skype), Jan Sylvest (DFF Bestyrelse), Martin W. (DFF konsulent). 
 
Dagsorden i henhold til udsendt liste. Opgaver og beslutninger skrevet med blåt, kursiv. 

1. Siden sidst runde - klubber og forbund. 

HEMA Esbjerg: Har afholdt stævnerne DM og Vestpoints siden sidst, hvilket har taget tid, 
men gik godt. Workshops til Westpoint ”cutting” og ”dommer”. Alternativt træningssted 
har ikke givet flere medlemmer, og der er for meget bøvl med aflysninger. Det er så prøvet, 
men droppes.  

Synliggørelse gennem Vestkystløbet gentages snart, men også med en stand. 
Fantasyfestival med stand skippes i år, da det ikke gav noget. Nydanskeraktivitet med 
kommunen gav faktisk 2 medlemmer sidste år. Deltager til Foreningernes dag i år. Det 
giver om ikke medlemmer, så noget kommunal goodwill, hvis ikke medlemmer. 

KHFK – Martin H. er tilbage i klubarbejdet. Medlemstallet er faldet lidt, men vi har fortsat 
træning 3 gange pr. uge. Der er lavet kortere træningstid: Nu med 6 hold, hvoraf nogle 
kører parallelt i tid. Kapacitet til 9 hold, da vi har mulighed for at få mere plads i lokalerne, 
men mangler instruktører. Der er 8. Niveauet skal op for instruktørerne. Har kig på intern 
instruktøruddannelse - med førstehjælpskursus. 

Aalborg: 2 nye medlemmer via Youtube. Muligvis en kommende trænerudfordring, men 
der fortsat tilbud om træning 2 gange pr. uge. 

Aarhus: Vi holder skruen i vandet, og bruger desværre tiden på det. Det er meget Casper 
alene, og Casper har kun lige tid til at lave træning. Har fået nogle til at være 
assistenttrænere. 

Ideer på tværs af klubberne:  

Kunne man overveje regelmæssig fællestræning på skift mellem Aarhus, Aalborg og 
Esbjerg 1 gang pr. måned eller hver anden måned?  

Aftale: Første gang som en prøve torsdag d. 14.03. Aarhus står for 1 times program, 
Esbjerg for 30 min.  

Rekrutteringsidé fra Gøteborg – åben introtræning som begivenhed på FB. Betal for 
reklame (facebookboost). Åben træning kører i en hel uge. Man melder sig til på 
begivenheden på FB og melder sig ind og betaler på dagen. Efter sigende gav det uvant 
mange medlemmer. 

Man kan også lave et introkursusforløb med en undervisningsplan, forudbetaling for 3 mdr. 
og indmeldelse og en t-shirt gennem et salgsbureau på nettet. Martin W finder gerne 
firmanavnet, hvis dette koncept har interesse. Firmaet tager en del af betalingen, men man 
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får jo pengene forud for at folk overhovedet er kommet i gang og navnlig får man kontakt 
til en ny voksenmålgruppe via firmaet. 

Benny præsenterede vores tidligere arbejde med fælles folder: 

Hver klub skal sende færdigskrevne klubinformationer til Benny, som så laver en færdig, 
individualiseret pdf.-folder til hver klub  

Det er blevet en ganske fin folder, især billederne. 

Tips til forbedringer af layout og tekst til Bennys folder: 

o Sæt link på forsiden af flyer til vores HEMA-site: http://www.hemadff.dk/ 
o Sæt meget gerne DFF’s logo på for- eller bagside: 

https://www.skyfish.com/p/danskfaegteforbund/635207 
o Afsnittet om ”udvikling” bør ændre overskrift til ”Hvad får jeg ud af det?” og rykkes 

frem i folderen. 
o Hvad får jeg ud af det? Fysisk i god form, bliver en del af et socialt fællesskab i 

klubben, du lærer noget om HEMA-fægtnings teknikker og våbenhistorie, du bliver 
en del af noget unikt – HEMA-fægtning er en helt særlig oplevelse i et lille 
fællesskab af deltagere 

Benny kan sende wordfil med eksempel til Martin W eller de færdige pdf-er, så lægger 
Martin W det på http://www.hemadff.dk/. 

2. Kommende optagelse af nye HEMA-klubber i DFF 

Vi gennemgik en kort status fra Martin W. 

Martin W. fortsætter med Frederiksborg og Kbh. Sværd og Buckler. 

Martin W følger op på Odense og Roskilde. Prøver at samle dem og holde et møde. Fx en 
HEMA-introdags møde med kluberfaring, træning og sparring – det vil de eksisterende 
klubber gerne hjælpe med. 

HEMA Langeland – ikke en aktiv klub, men linjefag på efterskole, men Martin W. tager 
kontakt – Max Staal Dinesen. 

Martin H tager evt. kontakt til Flensborg Steffen. 

3. Evaluering af DM Langsværd. 

Vi oplevede et dommerproblem, idet vores stævnereglement kræver 4 dommere pr. kamp. 
Selv om tilmeldte fægtere gerne hjælper, så giver det et afviklingsproblem, at folk både 
skal fægte og dømme – der kan ikke køres mange kampe samtidigt, navnlig ikke ved få 
deltagere. 

http://www.hemadff.dk/
https://www.skyfish.com/p/danskfaegteforbund/635207
http://www.hemadff.dk/
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Vi fik afprøvet til Vestpoint at have mindre kampareal og kun 2 dommerne, som når banen 
er mindre kan komme tættere på udøverne. 4 dommere er for ressourcekrævende og 2 
dommere taler så sammen og bliver enige om kendelserne.  

Anbefaling fra DFF: Hold fægterne udenfor votering – de er ikke upartiske, kan være oppe 
at køre - og det er sådan set forståeligt nok. Måske overveje video? 

4. Kommissorium godkendt af bestyrelsen- gennemgang - repetition. 

Gennemgået kort. 

Martin W sørger for, at gammel tekst på http://www.hemadff.dk/ slettes, mens det ny 
kommissorium lægges på. 

5. European Games – orientering / nyt? Casper og Martin W fortæller 

HEMA bliver en del af det kulturelle program under European Games (europæisk OL) – ikke 

det sportslige. Der er lavet en flot, specifik hjemmeside: https://www.hema-

minsk2019.org/. Og der gennemføres en række aktiviteter, herunder bl.a. udstilling og 

opvisningsstævne. Der er tildelt udtagelseskvoter til opvisningsstævnerne for bl.a. 

Skandinavien og der arbejdes på indkvarteringsmuligheder via en særlig komité på tværs af 

Europa. Der bliver ikke støtte fra DIF, da de normalt ikke støtter de kulturelle OL-

aktiviteterne, kun de sportslige. 

 

Konkrete udtagelser er p.t. ikke foretaget, men nogle danskere kunne være i spil, hvis de 

ønsker deltagelse.  

 

Casper giver nærmere besked om udtagelser, når de foreligger. 

 

Martin W skal tage kontakt til nogle journalister, hvis danskere udtages. Lave en FB-gruppe 

for dem der skal afsted eller bruge HEMA-Danmark facebookside til dette. 

6. Endelige datoer for stævner på ranglisten – se fordeling sidste referat. 

Vestpoint skal ikke være rangliste, ellers kan der ikke eksperimenteres med stævneformen. 

Oprindeligt Aarhus og Alborg, men vi kører med Aalborg og Esbjerg i stedet med placering i 
Aalborg. Skal være før sommerferien. 

DM – dato – ansvarlig HEMA Komitéen. Invitation laves. Sidst i september. Matin W. 
spørger Odense FK. Lørdag 28.09. eller 05.10. 

København: November. Ansvarlig KHFK. 

Aalborg, Esbjerg og KHFK: I skal melde tilbage inden 15.04. med datoer og sted. 

http://www.hemadff.dk/
https://www.hema-minsk2019.org/
https://www.hema-minsk2019.org/
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7. Etablering af ranglisten – points, teknisk m.m. jf. reglement. 

Overtage eksisterende model. 

Vi ønsker at bruge Ophardt. Vi kan tage forbi til et fægtestævne for moderne fægtning og 
se over skulderen på stævneledelsen, når de bruger Ophardt. 

Martin W skal over sommeren oprette i rangliste i Ophardt. 

8. Oplæg til rep.møde 28.04. – indhold og hvem deltager og præsenterer? 

Kørselsudgifter refunderes.   

Beretning 3 uger før sendes til Martin, DFF. Vigtigt at nogen møder op og svarer på 
spørgsmål i 10 min.  

Martin W og Janus laver skriftligt oplæg.  

Esbjerg, Aalborg, KFHFK kommer til Repræsentantskabsmødet. Janus præsenterer 
oplægget yderst kort på mødet. 

9. Dommerworkshops – datoer o.a. 

West Point – afholdt med 17 deltagere. 

 

Jf. sidste referat så skal det være i Østdanmark, men ikke nødvendigvis til et stævne. 2-5 

timer med dommergerning. 

 

Helst inden DM. KHFK arrangerer i forbindelse fx træningssamling eller sparringsdag, så der 

er nogen der fægter uden at der er stress på.  

Besluttet, at der kan bruges max. 2000 kr. af komitéens budget til en gæsteunderviser – 

resten brugerbetalt. 

 

Martin H skal have dato, sted og oplæg klar til næste møde – inden sommerferien. 

10. Udkast til uddannelsesbeskrivelse for dommer 

Udskudt 

11. DM og reglement – statsborgere - § S.9 stk.2. 

Udskudt 

12. Arbejdsgruppe til træneruddannelse nedsættes. Tidspunkter for kursus fastsættes, hvis 
muligt. 
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Arbejdsgruppen bliver: Martin H, Adriaan, Casper og Martin W – Martin W. indkalder til 
møde. Kurset bliver i efteråret. 

13. Aftaler om klubbesøg - hver klub. 

Martin W sender en mail i stedet til hver klub med forslag til besøg. 

14. Medlemsregistrering til DIF 

Gennemgået. 

15. Eventuelt: 

 

DFF Sommerlejr – enten et klart HEMA-spor, som HEMA-folk kan melde sig til og/eller en 

HEMA-workshop. Voksne kan komme hele ugen eller enkelte dage. Overnatning: 

vandrehjem eller madras i hal. 29.07-03.08.  

 

Til et 3-dages arrangement over forlænget weekend kunne man godt lave 3 hele dage kun 

med HEMA for HEMA-fægtere. Behov for instruktør – der kan gives betaling i form af 

godtgørelse (diæt, rejse o.lign.) fra sommerlejrens økonomi. Skal nok kun være langsværd, 

men evt. med nogle tasters på andre våben. Målet er 8-10 tilmeldte. Man betaler for 3 

dage uanset hvad. 

 

Invitationen bliver klar snart. 

 

Jan Sylvest følger op. 

 

DFF-logo med langsværd – når anerkendt som DM, så kan vi se på et logo, som indeholder 

HEMA, da HEMA-fægtning så må anses som varigt etableret i forbundsmiljøet. 

16. Dato for næste møde. 

Inden sommerferien. Aftales pr. email e.lign. 

17. Punkter til kommende møde 

 

a) Siden sidst runde – klubber og forbund, herunder opfølgning Rep.møde 

b) Fælles folder – status v. Benny 

c) Kommende optagelse af nye HEMA-klubber i DFF – status v. Martin W. 

d) European Games – orientering / nyt? Status v. Casper 
e) Endelige datoer for stævner på ranglisten – Status v. Esbjerg, Aalborg, KHFK 
f) Dommerworkshop efterår før DM – status v. KHFK 
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g) Udkast til uddannelsesbeskrivelse for dommer 
h) DM og reglement – statsborgere - § S.9 stk.2. 
i) Arbejdsgruppe til træneruddannelse – status v. Martin W 
j) DFF Sommerlejr HEMA-del – status v. Jan Sylvest. 
k) Valg af formand for HEMA-komité, jf. kommissorium 


