Referat af DFF HEMA-komitémøde 19.01. kl. 12-16 i Odense

Deltagere: Janus (Esbjerg) og Martin W. (DFF-konsulent).
Opgaver og beslutninger skrevet med blåt, kursiv.
1. Gennemgang og evt. supplering af dagsorden
Dagsorden suppleret under pkt. 2 med spørgsmål om sommerlejr.
Alle komitémedlemmer, klubber og forbundsformanden var inviteret til dagens møde, hvis dato
var aftalt allerede i oktober og der var sendt flere påmindelser senere. At kun 1 klub møder op og
blot 2 personer melder afbud er simpelthen for ringe!
Martin forsøger at finde ny mødedato, alle bedes om at tilmelde sig på forhånd. Mødet aflyses ved
tilmelding af færre end 3 klubber.
2. Siden sidst-runde – klubber og forbund.
-HEMA Esbjerg: Medlemstallet er gået ned igen. Vi talte lidt derom.
- DFF Sommerlejr: Skal DFF igen i år forsøge at få en gruppe på 6-8 pers. med på sommerlejren,
som afholdes 27.07.-01.08. 2020?
Ja, gør endnu et forsøg, men det skal kommunikeres meget tidligere ud, fremgå tydeligere af
invitationen, at lejren også er for HEMA. Det bør som sidst kun være en forlænget weekend, og
ikke mindst bør der laves en særskilt flyer e.lign. netop om HEMA-delen. Endvidere bør
deltagerprisen overvejes – prisen er for høj for unge studerende, som der er en del af i HEMAmiljøet.
Dette må de ansvarlige for lejren kunne klare.
3. Gennemgang af årets mål i følge vores strategiaftale med DIF:
a) Optagelse af klubber - status v. Martin W
Odense Historiske Fægteklub blev optaget i DFF i slutningen af sidste år. Velkommen!
Frederiksborg Historiske Fægteklub er lige på trapperne, idet ansøgning om optagelse er
foretaget. Dermed er vi med 6 klubber allerede 1 klub over slutmålet om 5 klubber!
Københavns Sværd og Buckler Klub håber vi på optages i DFF inden udgangen af marts.
Martin arbejder videre med KSBK.
b) Klubbesøg - mål 3 stk. Hvem vil have besøg? KHFK og Odense har første prioritet.
Punktet blev udskudt.
c) Fælles ERFA-seminar om rekruttering og fastholdelse - dato findes sammen.
Punktet blev udskudt. Invitationen kan også gælde de få klubber, der endnu ikke er
medlemmer af DFF. Invitationen bliver åben for alle DFF-klubber – også moderne
sportsfægtning.
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d) Komitéen er i arbejde og arbejder selvstændigt med konkurrencer, uddannelse m.m.
Gennemgået. Janus mener nok, at målet kan indfris.
Hvordan arbejdet skal fordeles i udvalget, udskydes til næste møde.
4. Ranglistestævner
a) Kort evaluering af stævnet i november
Det gik fint med stævne såvel som dommerworkshop forud. Udviklingskonsulenten og
formanden for DFF’s Udviklingsudvalg, Erik Pock, var forbi på besøg. Dog lidt ærgerligt, at
der kun var 2 klubber med til stævnet – de fleste deltagere var fra KHFK. Super, at
damefægtere var repræsenteret.
b) Der skal være et stævne her i 1. halvår - Aarhus skulle undersøge. Dato?
Punktet blev udskudt.
c) DM - datoen er sat til oktober, men der skal som aftalt sidst laves en arbejdsgruppe med
1 fra hver klub?
Punktet blev udskudt.
d) Øvrige stævnedatoer - West Point på igen (se ndf. pkt. 6)? CPH Longsword i november?
CPH Longsword svar på dato mangler.
West Point holdes af Esbjerg d. 1.-3. maj som ranglistestævne – dispensation til
dommerregler er givet. Martin skriver i kalender på DFF’s hjemmeside.
5. Udkast til træneruddannelsens uddannelsesbeskrivelse og programindhold v. Martin W. materialet er vedhæftet!
a) Drøftelse
Vi gennemgik det fremsendte.
Janus mener, det vil være svært at få deltagere, der kan afsætte 2 weekends med fysisk
tilstedeværelse. Janus synes derfor, at et e-læringsmodul, som dækker halvdelen af
undervisningskravet sat af DIF til 25 lektioner i alt, kombineret med blot 1 weekends fysisk
tilstedeværelse på kursus, bør være planen. Meget af tekstmaterialet, som ligger i
oplægget, kan bruges til e-læringsteksterne.
Martin kan godt se pointen med deltagerantal, men anbefaler ikke et e-læringsmodul, da
han tvivler på, at det er realistisk, at nogen i HEMA-miljøet kan afse den tid, det tager at
udarbejde et e-læringsmodul trods det allerede foreliggende materiale. På et fysisk kursus
kan man desuden nemmere forholde sig fleksibelt til indholdsvalg, hvilket kan være godt at
have mulighed for, så længe kurset er i en forsøgs- og udviklingsfase. Det vil være bedre for
komitéen at finde 1 træner og så håbe på, der kommer deltagere nok til 2 weekends. Man
kan melde ud, at kurset holdes ved min. 4 tilmeldte.
Martin sender det bagvedliggende kursusmateriale til Janus.
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Beslutning udskudt til næste møde, hvor forhåbentlig flere komitémedlemmer deltager!
b) Dernæst hvordan kommer vi videre til 2021?
Punktet blev udskudt.
6. Opdatering af reglement - dommerkrav - dispensationsadgang
a) Drøftelse – punktet blev drøftet
b) Formulering af tekst – vi nåede frem til en tekst, som Martin skriver ind i reglementet, da
flere klubber på forhånd var positivt stemte for en dispensationsadgang og en beslutning
skulle træffes her om på dette møde, for at West-point kan sige ja til at være
ranglistestævne – se ovf. pkt. 4.d.
7. Kommende ny udviklingskonsulent - konsekvenser for jeres arbejde i komitéen? Slm. pkt. 3.d.
ovf.
Gennemgået.
8. Beretning til Repræsentantskabsmøde 26.04.20. - hvilket indhold, hvem skriver?
Janus tager sig som komitéformand af et tekstudkast. Martin sender materiale fra sidste år.
9. Dato for næste møde
Se pkt. 1.
10. Husk mulighed for rejsegodtgørelse
11. Husk, I skal indberette medlemstal til DIF inden 31.01. på www.medlemstal.dk.
12. Mærkning af kampsportsmåtter - alle får en tusch og er med til at mærke måtterne.
Gennemført.

