Referat af DFF HEMA-komitémøde 05.10. kl. 16-17 i Odense

Deltagere: Casper (Aros), Janus (Esbjerg), Alex (KHFK), Martin W. (DFF-konsulent).
Opgaver og beslutninger skrevet med blåt, kursiv.
1. DM – evalueres
Gået upåklageligt. Der kunne godt være lidt flere deltagere. Datoen passede bare ikke, og
der var nogle skader forud. Fedt, at folk kender reglerne. KHFK har haft en præturnering,
hvor regelsættet har været brugt – god måde at lære reglerne på og afdramatiserer det lidt
at tage til stævne. Fedt, at der er nogle stævner i Danmark af hensyn til afstand og
økonomi. Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter med stævneaktiviteten. Ingen skader, ingen
regeldiskussioner.
Booke stedet igen næste år – meget tilfredsstillende. Godt at låne måtter anden gang.
Næste år nedsætter vi en arbejdsgruppe som arrangør med 1 deltager fra hver klub – kan
være identiske med komitémedlemmer.
Sponsorer næste gang – udstyrsleverandører. Det må komitéen kigge på til den tid.
2. Træneruddannelse – status opdatering
Martin går videre med udkast til beskrivelse og pensum.
3. Nye klubber – opdatering
Blev givet:
✓ Frederiksborg – kontaktet, er interesserede, men siger, de ikke har tid.
✓ Odense – møde d. 30.09. var positivt.
✓ Kbh. Sværd og buckler – møde 07.10. (det gik godt).
4. Rejsegodtgørelse – beslutte om vores budget (6000,-) anvendes herpå.

Kørepenge til komitémøderne blev besluttet.
Det bliver dog først i 2020, medmindre nogen vil ”claime” bagud. I så fald skal I udfylde et
skema for at få rejsegodtgørelse: https://www.faegtning.dk/kontakt/afregning-af-udlaeg-ogkoersel/

Måtter eller konkurrencesværd – hvis det er muligt at købe brugte måtter, så gør vi det.
Ellers kunne vi købe nogle sværd eller beachflag inden udgangen af 2019?
5. Ranglistestævner

a) Aalborg aflyst 24.08. – finde erstatning, som kan afvikles i 1. halvår af 2020?
Casper hiver fat i Darko og resten og spørger om Aarhus vil lave for 1. halvår.
b) Ranglistestævne i København 23.11. – status?
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Martin W. hiver fat i Martin Bonde, sender stævneskabelon og informerer om
dommerworkshop – pkt. 6.
6. Dommerworkshop efterår til – til novemberstævnet i KHFK
Låne konceptet for Westpoint og holde det 1 time før stævnet til novemberstævnet. Janus
kan kontaktes af KHFK for nærmere om indhold. Skriv i stævneprogrammet, at der er
workshop og at man forventes at dømme selv. Martin W hjælper med invitation.
7. Eventuelt
Martin W. hive fat i Aalborg og høre, hvad der sker (mail afsendt 11.10.).
8. Dato for næste møde
Søndag d. 19.01. (der er booket lokale i Odense Sportscentrum d. 08.10.)

