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Deltagere: Martin B (KHFK), Benny (HEMA Aalborg), Darko (Aros), Martin W. (DFF-konsulent). 
 
Dagsorden i henhold til udsendt liste. Opgaver og beslutninger skrevet med blåt, kursiv. 
 

1. Siden sidst runde – klubber 
Aros: Darko tager over for Casper som komitémedlem. Har også overtaget klubtræningen 
for en tid. Der er kommet flere medlemmer, og derfor vil vi gerne have større lokaler. Der 
er regelmæssigt 10-12 til træning. 15-20 betalende medlemmer. 
Kunne godt tænke sig at stå for en fællestræning igen, da den første var en succes. Fx en 
cutting instructor fra USA – mod betaling – til efteråret. 
 
Martin W og Darko skal hver især kontakte sværd og bucklerklubben i Aarhus, som træner 
på Godsbanen. 
 
Aalborg: Medlemstal som hidtil. Vi bliver oftere ramt af lokaleaflysninger på skolen. En 
overvejelse værd at finde nye lokaler gennem kommunen – og at rykke udendørs her i 
sommereksamensperioden.  
 
KHFK: Også lokaleaflysninger (privat lejemål), men bruger gårdareal. Der er ikke kommet 
flere medlemmer trods forsøg bl.a. med flere, mindre hold og nye våbenarter samt et hold 
for 13-15-årige. Ungdomsholdet er ret lille. Lokalerne er dyre, og allerede derfor er nye 
medlemmer altid nødvendige.  
Lørdagstræning på Nationalmuseet er aflyst resten året, da museet bruger pladsen. 
Generalforsamling og klubturnering om 2 uger.  
 
Esbjerg: Er ikke med på dette møde, men Martin W besøger klubben på torsdag. I dag er 
de til Vesterhavsløb med en stand om HEMA. 
 

2. Fælles folder – status v. Benny 
Den er færdig. Esbjerg har modtaget. 
 
Benny sender til Martin W, så han kan lægge på HEMA-hjemmesiden. 
 

3. Kommende optagelse af nye HEMA-klubber i DFF – status v. Martin W. 
- Sværd og buckler Aarhus – hiv fat i, se ovf. 1. 

- Frederiksborg – er kontaktet. Afventer klubben. 

- Kbh. Sværd og buckler – er kontaktet. Afventer klubben.  

- Odense – er kontaktet. Afventer klubben. Inviter til fællesting – Darko vil gerne 

komme på instruktørbesøg. 

- Roskilde – er ikke kontaktet. Når det gøres, så tilbyd, at Martin B eller en anden kan 

komme forbi til kickoff om nødvendigt. 

- Langeland – ikke kontaktet for der er ikke noget at kontakte, så vidt vides. 

 

Martin W arbejder videre med ovenstående kontakter.  
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4. European Games – orientering / nyt? Status v. Casper 
Martin W tjekker, om Casper fortsat skal med. Såfremt han skal, så hiver Martin W fat i 
DIF-journalister og skriver snarest på FB-sider (Dansk HEMA og DFF). 

 
5. Endelige datoer for stævner på ranglisten – Status v. Esbjerg, Aalborg, KHFK 

 
Ranglistestævne i Aalborg bliver d. 24.08. Esbjerg kører afviklingen, mens Aalborg står for 
det praktiske. Lokaler ikke klar. Se at få gjort noget ved halbooking. Sælges på at 
opvarmning til DM.  
 
Benny kigger snarest på lokale, dernæst skal invitationen laves a.s.a.p. af Benny – genbrug 
DM-invitation. 
 
Ranglistestævne i København bliver d. 23.11. KHFK regner med at benytte egne lokaler. 
Kontakt Martin W, hvis lokaler bliver problem, så kan vi måske låne af anden klub i 
Københavnsområdet. 
 
Martin W. sætter begge stævner op i DFF-kalender og sender DM-kladde til Benny. 
 

6. Dommerworkshop efterår før DM – status v. KHFK 
KHFK kan ikke byde ind før DM alligevel. Der er meget på paletten før DM for alle. Måske 

er det bedre at afholde efter. 

 

Martin W. spørger Odense FK for ledige tidspunkter i efteråret. MW spørger samtidigt 

Janus og Casper for ledige tider i efteråret. Samme model som i september sidste år 

(workshop og sparring). Hvis dette ikke lader sig gøre, så bliver det til 23.11. til stævnet i 

København efter set up fra Westpoint. 

 
7. Arbejdsgruppe til træneruddannelse – status v. Martin W 

Vi taler om et kursus, der lever op til DIF’s krav for et Niveau 1-kursus – min. 25 lektioner 
over 2 weekends. DFF har sat et HEMA Niv.-1-trænerkursus ind som en mål i 
strategiaftalen med DIF. 
Vi er enige om, at der skal arbejdes dels med en almen idrætslig platform, dels med en 
fægtespecifik for begyndere og letøvede HEMA-fægtere (langsværd). Kursisterne skal have 
en palet af forskellige specifikke basisøvelser, så de får en værktøjskasse til at undervise 
begyndere og letøvede efter. Se tidligere referater.  
 
Hvem kan undervise på et sådan kursus (2 weekends): Casper, Martin KH, Martin B, 
Valentin, Martin Hill, Martin W, Janus, Adriaan. Nogle svenskere eller Aron fra Belgien 
kunne også være muligheder.  
 
Hvis målet om afholdelse ikke kan nås i år (evt. bare 1. weekend i år og 2. weekend i 2020), 
hvilket ser svært ud, så er det væsentligt, at der i det mindste ligger en 
uddannelsesbeskrivelse, et time- for-time-program og datoer klar for næste år. 
Tjek Schweiz og Sverige, om de har kursus for trænere. 
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Martin W. laver uddannelsesbeskrivelse og råskitse til 2 weekends og kontakter 
træneremner. 
 
Darko skaffer papirer fra Casper.  
 

8. DFF Sommerlejr HEMA-del – status v. Jan Sylvest 
Martin W sender invitationen igen til alle klubberne og spørger Sekretariatet, hvor mange 

HEMA-folk der er tilmeldt. Svar p.t. ingen – sidste frist 24.06. 

 

9. Valg af formand for HEMA-komité, jf. kommissorium 
Vi udpeger Janus som formand for 2019. 

 

Martin W. tilføjer dette på hjemmeside, og at Darko er den ny komitémand for Aros. Er 

gjort 06.06. 

 
10. Skal "moderne" fægteklubber, der har historiske fægtehold, repræsenteres i udvalget? 

Hvordan? 
Besluttet, at de kan deltage i komitéen med en holdrepræsentant, som træner HEMA. 
Stemmeret kræver, der ikke er interessekonflikt.  
 

11. Aftale, hvem og hvordan komitéen tager sig af afvikling af HEMA-DM 05.10. 
Martin W retter DM-invitation, så der laves en U17-kategori, og sender invitationen ud 
igen. Retter også hjemmeside. 
 
Martin B., Benny og Darko spørger om hjælpere i klubberne. 
Martin B. laver en FB-gruppe for DM eller bruger HEMA-komitéens. Benny hjælper med FB-
delen. 
 
Esbjerg regner vi med til afviklingsdel – stævneleder/chef. 
 
Martin B laver ud fra FB-gruppen og sammen med Esbjerg-folk en opgaveliste, en 
hjælperliste (adm.) og en dommerliste – dommere må godt dømme selv. 
 
DM-medaljer sørger Martin W for bliver sendt inden afholdelse.  

 
12. Dato for næste møde 

Næste HEMA-komitémøde afholdes til DM d. 05.10., når konkurrencerne er slut i et par 
timer. 
 

13. Punkter til næste møde 
- DM - evalueres 
- Træneruddannelse – status opdatering. 
- Nye klubber – opdatering. 
- Rejsegodtgørelse – beslutte om vores budget (6000,-) anvendes herpå. 


