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Introduktion 

 
Denne udgave af ”DFF’s Regler for Senior Ranglistestævner m.m.” er udarbejdet af DFF’s HEMA-
arbejdsgruppe og DFF’s Udviklingskonsulent i 2017-2018 samt godkendt af DFF’s Bestyrelse pr. 
13.03. 2018. 
 
Reglerne træder i kraft pr. 01.05. 2018, med mindre andet er anført under de enkelte 
bestemmelser. 
 
Reglerne er senest ændret af DFF’s HEMA-komité d. 19.01. 2020. 

Reglernes disposition 

 
Reglerne er inddelt i 5 hovedafsnit: 
 

• Statutter og administrative bestemmelser (S) 

• Tekniske regler (T) 

• Regler for organisation af konkurrencer (O) 

• Regler for materiel (M) 

• Regler for reklame (P) 
 
 
Dispositionen følger dermed FIE’s opdeling i Statutter, Administrativt Reglement, samt 
konkurrencereglementerne fordelende sig på regler om tekniske spørgsmål, organisation, materiel 
og reklame. 
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Statutter og administrative bestemmelser (S) 

Anvendelsesområde, anvendelsesomfang og stævnesæson 

 
S. 1. 1. ”DFF’s Regler for HEMA-fægtning m.m.” er fastsat og kan ændres af DFF’s HEMA-udvalg 

med overordnet godkendelse fra DFF’s Bestyrelse. Reglerne bringer tidligere regler og 
praksis til ophør. 

 
2. Reglerne træder i kraft pr. 01.05. 2018., med mindre andet er anført under de enkelte 
bestemmelser. 
 
3. Bestemmelserne er gældende for alle HEMA-stævner under DFF’s rangliste for Seniorer – 
kaldet ”HEMA Danmarksranglisten for Seniorer” - herunder Danmarksmesterskaber for 
Seniorer. 

 
Det indebærer, at DFF’s stævneafholdende klubber, dommere og officials skal overholde 
bestemmelserne og håndhæve bestemmelserne overfor fægterne ved stævneafvikling. 
Ligeledes er fægtere og deltagende klubber omfattet af bestemmelserne. (Jfr. DFF’s 
Vedtægter § 5, stk. 3). 
 
4. Efter HEMA-udvalgets bestemmelse finder regelsættet endvidere anvendelse ved  
tilsvarende stævner for andre aldersgrupper end seniorer og seniorstævner uden for  
”Danmarksranglisten for Seniorer”. 
 
5. HEMA-udvalget kan, medmindre andet er angivet i regelsættet eller følger af højere  
regler, dispensere fra specifikke bestemmelser i regelsættets §§ O.3-O.10 samt M.1-M.9.  
efter anmodning fra en stævneafholdende klub.  
 
6. Reglerne i afsnittet ”Regler for Reklame” finder i det beskrevne omfang også anvendelse  
på danske fægteres deltagelse i udenlandske konkurrencer. 
 

S. 2. Modifikationer 
 

1. Reglerne er bindende for de i S.1. omtalte stævner, som DFF afholder eller lader afholde, 
medmindre andet er anført.  

 
2. ”DFF’s Regler for HEMA-fægtning” er udtømmende, dog skal regulativer fastsat på højere 
niveau end DFF, fx af Danmarks Idrætsforbund, altid respekteres, også for så vidt sådanne 
regler ikke er indskrevet nærværende regelsæt. 
 
3. Der er i en række tilfælde, heriblandt bestemmelser om dommere, fastsat særlige regler 
for afholdelse af danske mesterskaber ”Danmarksmesterskaber”. 
 

S. 3. Stævnesæson 

 Sæsonen er 1. juli – 30. juni. 
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Disciplinærsager 

 
S. 4. Amatør – og Ordensudvalg. 
 Reglerne for DFF’s Amatør – og Ordensudvalg er fastsat i DFF’s Vedtægter §§ 21-25. 

Doping 

 
S. 5. Antidoping og matchfixing regler 

De nationale antidopingregler fastsat af Antidoping Danmark og Danmarks Idrætsforbund 
samt Danmarks Idrætsforbunds ”Lovregulativ om forbud mod manipulation af 
idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd” gælder for HEMA-stævner 
som for al anden virksomhed i dansk fægtning.  

 

Kategorier (aldersklasser) og alderskrav 

 
S. 6. 1. Navn og aldersgrænser 
 

Navn:  Aldersgrænser: Eksempel: Fødselsår sæson 1.7.2017-30.06.2018: 

           
(Dreng/pige /U15 13-14  2004-2005) 
Kadet / U 17  15-17  2001-2003  
Juniorer / U 20 18-20  1998-2000  
Seniorer / SEN  21-  1991-  
(Veteran / VET 40-  1978-) 
 
(http://epee.dk/klinge.php) 
 
Konkurrencetyperne er p.t.: Kvinder og mænd og mix (alle seniorer, individuelt)  

 
2. Skift af aldersklasse og sæson 
Skift af aldersklasse sker 1. juli, i det kalenderår man falder for ovenstående aldersgrænse. 

 
3. Alderskrav ved ranglistestævner 
Den nedre aldersgrænse for deltagelse ved junior- og seniorstævner er, at fægteren skal 
være indtrådt i kadetkategorien ved stævnets afholdelse. 

 
Der er ingen øvre aldersgrænse ved seniorranglistestævnerne – veteraner i alle aldre kan 
deltage. Veteraner kan deltage i yngre klasser t. o. m. seniorer.  

 
4. Dispensation 
Der kan ikke gives dispensation i forhold til ovenstående alderskrav. 
 

Licens og repræsentation 

 

http://epee.dk/klinge.php
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S. 7. Licens 
 
1.”Ingen kan deltage i åbne ranglistestævner eller mesterskabskonkurrencer arrangeret af 
Dansk Fægte-Forbund eller foreninger under Dansk Fægte-Forbund uden at være i 
besiddelse af licens. Licens er ikke påkrævet for fægtere yngre end kadetfægtere” (jfr. DFF’s 
vedtægter § 9). 

 
2. For at indløse licens skal fægteren være medlem af en klub under DFF. 

 
3. Den stævneafholdende klub har ansvaret for kontrol af licenser. Fægtere, som ikke har 
indløst licens, må ikke tillades start ved konkurrencer.  

 
4. Den deltagende klub er ansvarlig for indløsning af licens for sine fægtere (medlemmer). 
Såfremt DFF konstaterer, at deltagelse uden licens har fundet sted, vil DFF opkræve 
licensafgift hos den deltagende klub for fægteren, som har deltaget uden licens1. 
 
5. Licensperioden for alle aldersklasser er 01.07. – 30.06. 
Licensafgift fastsættes af DFF’s bestyrelse. 
Licensregler og administrativ praksis, licensafgift og øvrig licensinformation findes på DFF’s 
hjemmeside: http://www.faegtning.dk/om-dff/licens/. 
 
Den enkelte fægters licensstatus fremgår af Ophardt Online-systemet. 
 

S. 8.  Repræsentation - Nationalitet 
 
1. Udenlandske statsborgere kan, med de undtagelser der følger af S. 9.2-3 
(Danmarksmesterskaber), deltage i danske ranglistestævner mod dokumentation af 
klubmedlemsskab i hjemlandet eller dansk licens. 

 
2. Udenlandske statsborgere må repræsentere en dansk klub og kan tildeles dansk licens, 
såfremt fægteren er medlem af klubben og har dansk folkeregisteradresse. Dokumentation 
herfor skal på DFF’s opfordring tilvejebringes. 
 
3. Andre, der i længere tid opholder sig i Danmark uden dansk folkeregisteradresse, kan 
efter DFF’s konkrete vurdering repræsentere en dansk klub og bevilges dansk licens. 
Ansøgning herom skal foretages skriftligt med angivelse af forventet opholdstid og de 
omstændigheder, der hindrer dansk folkeregisteradresse. 

 

S. 9.  Repræsentation ved Danmarksmesterskaber 

1.”Fægtere kan kun have licens hos én forening, og en fægter kan kun deltage i DM for en 
forening, som vedkommende har haft licens hos i mindst 3 måneder. Hvis en fægter flytter 
og kommer til at bo i en anden by eller over 30 km fra sin tidligere klub, kan bestyrelsen 

 
1 Det bør bemærkes, at DFF’s licens p.t. er gratis, og at medlemskab af en klub under DFF p.t. automatisk udløser en licens. 

 

http://www.faegtning.dk/om-dff/licens/
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efter anmodning fra fægteren give en dispensation for 3-månedersreglen, hvis dette ikke 
skønnes at virke konkurrenceforvridende ved DM” (jf. DFF Vedtægter § 6 stk. 1). 

2. Fægtere uden dansk statsborgerskab kan ikke deltage ved Danmarksmesterskaber 
individuelt. 

Stævnegebyrer ved danske stævner 
 

S.10.  1. Stævnegebyret fastsættes af stævneafholdende klub. 
Stævneafholdende klub kan frit disponere over indtægten ved stævnegebyr. 

 
2. DFF anbefaler følgende vejledende priser (2018): 

 
Individuelt: 1 kategori: 150,- 2 kategorier: 250 3 kategorier: 300 

 
3. Deltagende klubber er ansvarlige for betaling af stævnegebyr for sine tilmeldte fægtere. 

  

Danske Mesterskaber – ”Danmarksmesterskaber” (seniorer, juniorer, kadetter og 

veteraner) 

 
S.11.  ”Danmarksmesterskaber” (seniorer) 

 
1. DFF afholder eller lader afholde Danmarksmesterskaber individuelt for herrer og damer 
årligt på minimum 1 våben for seniorer. 
Danmarksmesterskaber individuelt for seniorer indgår i ”Danmarksranglisten for seniorer” 
(S.13). 

 
2. Såfremt DFF lader foreningerne afholde Danmarksmesterskaber, træffer DFF’s Bestyrelse 
afgørelse om tildeling og fastsætter eventuelle kriterier for tildeling. 
 
3. Der afholdes pt. ikke DM for hold eller andre våben end langsværd. 

 
S.12. Titel og præmiering 

 
1. Vinderen af et mesterskab er Danmarksmester for det pågældende år og får som 
minimum tildelt en medalje. 
 
2. Titlen "Danmarksmester" kan kun opnås, når der har været afholdt konkurrence i den 
pågældende mesterskabsdisciplin. 

 
3. DFF’s Sekretariat indsender hvert år til Danmarks Idrætsforbund (DIF) inden den 15. 
januar en oversigt over de konkurrencer om danmarksmesterskaber for seniorer, som DFF 
det pågældende år agter at afholde samt umiddelbart efter konkurrencens afholdelse 
meddelelse om danmarksmesterenes navne. 
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4. Ved Danmarksmesterskaber for Seniorer uddeles DIF’s guldmedaljer, for så vidt som 
konkurrencerne overholder de af DIF stillede krav til ”Danmarks Idrætsforbunds 
Danmarksmesterskaber”, jfr. DIF Lovregulativ VI, Fællesbestemmelser for Danmarks Idræts-
Forbunds Danmarksmesterskaber. 
Ved øvrige placeringer og øvrige danske mesterskaber (forbundsmesterskaber) uddeles 
DFF’s medaljer i guld, sølv og bronze. 
 
5. I det omfang, der er udsat pokaler, overrækkes sådanne til danske mestre. 
 
6. Ved alle danske mesterskaber afholder DFF udgifter til pokaler og medaljer. 

 

Danske ranglistestævner for seniorer - ”HEMA Danmarksranglisten for Seniorer” 

 
S.13. 1. Danske ranglistestævner for seniorer indgår i den af DFF fra sæsonen 2018-2019 

etablerede nationale rangliste for seniorfægtere: ”HEMA Danmarksranglisten for Seniorer”. 
 

2. Danmarksranglistens stævner er en række stævner, som DFF efter en på forhånd fastlagt 
sæsonplan afholder eller lader afholde. 
Udenlandske konkurrencer indgår ikke i ”HEMA Danmarksranglisten for Seniorer”. 
 
3. Der afholdes pt. ikke ranglistestævner på andre våben end langsværd og ej heller for hold. 
 

 
S.14. Pointtildeling på ranglisten  
  

1. Pointtildeling fremgår af den årligt udsendte plan for sæsonen, hvor et skema oplyser, 
hvilken pointsum en placering giver.  
 
2. HEMA-udvalget træffer afgørelse om eventuelle ændringer i pointtildeling/pointsum, 
forinden en ny sæson påbegyndes. Af sæsonplanen fremgår også, hvilke stævner der er 
sæsonens ranglistestævner (se S.19). 
 
3. I tilfælde af pointlighed deles placeringen. Ved præmiering/kåring af slutplacering på 
førstepladsen, bliver bedste enkeltplaceringer dog afgørende ved pointlighed (vinder er 
samlede laveste placeringssum). 
 
4. Kun medlemmer af danske klubber med dansk licens får ranglistepoints. 
Medlemmer af udenlandske klubber og fægtere med udenlandsk licens tildeles ikke points 
og placeres ikke på Danmarksranglisten. 

 
5. Medlemmer af danske klubber rykker ikke op ved udenlandsk deltagelse. M.a.o. ”spiser” 
det udenlandske klubmedlem ranglistens points ud fra sin placering ved konkurrencen. 
 

https://www.dif.dk/da/om_dif/love
https://www.dif.dk/da/om_dif/love


DFF’s Regler for HEMA-fægtning 9 

 

6. Er konkurrencen gennemført hele vejen op til finalen som en mix-konkurrence, gives 
fægterne ranglistepoints på ranglisten for deres køn med den placering, de fik i 
mixkonkurrencen. 
 

S.15. Running ranking 
 
For alle kategorier er points ”rullende” over sæsonerne, hvorved points fra en konkurrence 
udgår, når den tilsvarende konkurrence i næste sæson afholdes. Alternativt efter 1 år, 
såfremt tilsvarende konkurrence ikke afholdes i næstfølgende sæson. 

 
S.16. Opførelse på ranglisten - klubtilhørsforhold: 

 
1. Fægterne angives på ranglisten med fornavn, efternavn og medlemsklub, placering 
(stævneresultat) samt ranglistepoints. Medlemsklubben angives med en forkortelse, som er 
fastfast nedenfor under ”Klubforkortelsesliste” (sidst i dette dokument). 

 
2. I tilfælde af klubskifte skal fægteren eller den ny klub anmode DFF om ændring af 
oplysningerne på ranglisten, såfremt man ønsker en ændring af status. Ellers forbliver status 
uændret - og vil først blive ændret ved anmodning om licens (jfr. DFF’s licensregler: 
http://www.faegtning.dk/om-dff/licens/). 

 
S.17. Administration 

 
1. Det daglige arbejde med opdatering af ranglisterne forestås af DFF’s Sekretariat. 
 
2. Henvendelser vedr. en fægters placering på ranglisten skal rettes til Sekretariatet. 

 
S.18. Præmier og præmieringstidspunkt  

 
1. HEMA-udvalget træffer afgørelse om præmiernes form og foranstalter anskaffelse. 
P.t. anvendes de indstiftede ranglistepokaler (2019). 
Tidligere års vindere skal sørge for overdragelse af ranglistepokaler eller andre 
vandrepræmier inden overrækkelse finder sted. 
 
2. Præmiering / fejring af ranglistevindere sker ved førstkommende stævne efter sæsonens 
sidste ranglistestævne. Der bør være en fornøden tidsafstand mellem sidste og første 
ranglistestævne, så det er muligt at sikre sig, at det er de korrekte fægtere, der kåres og 
præmieres.  
 
3. HEMA-udvalget varetager information til afgivere og modtagere af præmier / pokaler og 
koordinerer overrækkelsen med stævneafholder. 
 
4. Alle udgifter til præmier – herunder udgifter til gravering på pokaler af navn, klubnavn, 
årstal m.m. afholdes af DFF mod bilagsdokumentation af udgiften. 
 

S.19. Sæsonplan og tildeling af ranglistestævner 

http://www.faegtning.dk/om-dff/licens/
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1. Sæsonplanen 
Senest i forbindelse med afslutningen af stævnesæsonen påbegynder HEMA-udvalget 
planlægningen af den kommende stævnesæson.  
 
2. I den forbindelse tages stilling til, hvilke danske stævner der skal indgå i ”HEMA 
Danmarksranglisten for Seniorer”, og i samarbejde med hvilke klubber DFF skal lade 
stævnerne afholde.  
 
3. Senest 30 dage inden sæsonens første stævne udsendes en sæsonplan med et overblik 
over, hvilke stævner der er sæsonens ranglistestævner. 
 
4. Tildeling af ranglistestævner 
 
HEMA-udvalget kan efter nærmere aftale med DFF’s klubber tildele et stævne status af 
ranglistestævne. 
Såfremt en klub ønsker en sådan status for sit stævne rettes henvendelse til ovenstående. 

 Tildeling af Danmarksmesterskaber foretages dog af DFF’s Bestyrelse, jfr. S.11.2. 
 
Ved tildeling af ranglistestatus for et stævne foretages en samlet vurdering, hvor i følgende 
hensyn skal indgå: 

 
- Kontinuitet. Stævner, der allerede er på den nuværende rangliste, bør opretholdes, 

medmindre andre hensyn taler i mod. 
- En forventet deltagelse på minimum 20 ”startende” fægtere. Evt. inddrages 

forudgående års deltagerantal. 
- Stævner, hvor der gennemføres konkurrencer på flere våben, har forrang. 
- En rimelig geografisk fordeling mellem Øst – og Vestdanmark. 
- DFF’s erfaringer med samarbejdet med klubben i forbindelse med stævneafholdelse. 
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Tekniske regler (T) 

 

Fægtekampens afvikling 

 

T. 1. Fægterne og fægtekampen 
 

1. Fægterne deltager i fægtekampe på eget ansvar og for egen risiko. 
 
2. Fægterne skal følge konkurrencereglerne og deres ånd.  
 
3. Ved at deltage i en fægtekonkurrence forpligter fægterne sig til at følge reglerne og 
beslutninger truffet af dommere og andre officials, til at være respektfulde overfor 
dommerne og til nøje at adlyde dommeres ordrer og afgørelser (jf. T. 16 skema s. 17). 

 
T. 2. Fægternes ansvar – fægternes materiel (udstyr og våben) 

 
1. Fægterne anvender våben og udstyr og fægter på eget ansvar og for egen risiko. 
 
2. De i regelsættet nævnte sikkerhedsforanstaltninger (jf. kap. ”Regler for materiel”) har kun 
til formål at fremme fægternes sikkerhed uden at kunne garantere for denne. De kan følgelig 
ikke, uanset hvordan reglerne er blevet anvendt, medføre noget ansvar for DFF, 
stævneafholder, officals eller personale, der har til opgave at afholde stævner, og heller ikke 
for ophavsmændene til en eventuel ulykke. 

 
T. 3. Kampområdet 
 

1. Kampområdet skal udgøre en plan og vandret flade. Det må ikke være til fordel eller 
ulempe for den en eller den anden af fægterne – ikke mindst hvad angår lyset. 
 
2. Den del af kampområdet, der bruges til kamp kaldes for arenaen. Konkurrencer på alle 
våben afvikles på samme arena. 
 
3. Arenaen er som udgangspunkt kvadratisk og har en sidelængde på minimum 6 meter, 
anbefalet 8 meter. 
 
4. Arenaen er tydeligt afmærket med fastsiddende gulvmarkering og med 2 
modsatplacerede, afmærkede kamphjørner til fægterne.  
 
5. En fægter, der under kampen selvforskyldt overtræder arenaens sidelinjer helt med begge 
fødder, tildeles rødt kort (§ T. 16 cf. T.12.3).  
Træffere med våben afgivet af fægteren, der således er udenfor for kampområdet, er 
ugyldige, mens træffere med våben, som denne fægter modtager, tildeles point (jf. § T 8 cf. 
12.3.). 
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T. 4. Fægtekampen – start, stop og genoptagelse 
 

1. Fægterne modtager røde og blå armbånd før kampstart. Hver fægter bærer under kampen 
en af farverne som sit kendetegn. 

 
2. Fægterne starterne kampen i hver sit kamphjørne. 

 
3. Kampen begynder, når kampdommeren kommanderer: ”Fence!” 
 
4. Kampen stoppes, når kampdommeren kommanderer: “Break!”. Når kommandoen er 
afgivet, skal fægterne stoppe, skilles fra hinanden og gå til deres kamphjørner. 
 
5. Kampdommeren skal stoppe kampen med ”Break!” i følgende situationer:  
 

- En sidedommer afgiver meldingen: ”Point” jf. § T.8.2. 
- Ved grappling, som skal tildeles point, eller fører til et dødvande i kampen, jf. § T.12. 
- Når en fægter overtræder kampområdets sidelinjer eller taber sit våben uden for 

grappling (§ T.3.5., T.12). 
- En sidedommer afgiver meldingen: ”Safety!” (fejl på fægternes sikkerhedsudstyr). 
- Når kampdommeren i øvrigt vurderer, at sikkerheden er i fare, eller vurderer, at 

kampen er i strid med reglerne (T. 16). 
- Hvis en af fægterne giver signal til, at fægteren ønsker kampen afbrudt med en lovlig 

grund.  
- Når det for kampen fastsatte antal points erhverves af en fægter, eller når den 

fastsatte kamptid udløber (jf. § T.5). 
 

6. Kampen genoptages, når kampdommeren igen kommanderer: ”Fence!”  
 
T. 5. En kamps varighed og afgørelse 
 

1. En kamp varer, indtil en af fægterne opnår det for kampens afgørelse fastsatte antal 
points, eller indtil den for kampen fastsatte tid udløber. 
 
2. Varigheden af kampen er: 

- I puljer: 8 points, max. 3 minutter 
- Ved direkte udslagning: 8 points, max. 3 minutter, dog 
- I semifinaler og finale: 10 point / 2 perioder á 3 minutter med 2 minutters pause 

mellem perioderne 
 
3. Den fægter, som først opnår det for kampens afgørelse fastsatte antal point, eller som ved 
kamptidens udløb har flest points, er kampens vinder. 
 
4. I tilfælde, hvor det for kampens afgørelse fastsatte antal points opnås inden kamptidens 
udløb, vil skal The Table afgive meldingen ”Round” /“Match!”, og kampdommeren stopper 
kampen. Herefter meddeler The Table pointstillingen til kampdommeren, som forkynder 
slutstillingen og kampens afgørelse: Vinderen er: blå/rød fægter. 
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5. Ti sekunder før den for kampen fastsatte tid udløber, vil The Table kommandere ”Last 
exchange!” (sidste udveksling). Denne udveksling tillades at forløbe til dens afslutning, 
sålænge fægterne aktivt forsøger at fægte. Bliver udvekslingen for passiv, skal 
kampdommeren stoppe kampen. 
Herefter vil The table meddele pointstillingen til kampdommeren, som forkynder 
slutstillingen og kampens afgørelse: Vinderen er blå/rød fægter – eller kampen er uafgjort 
(kun i puljerunder). 
 
7. Er pointstillingen lige ved kamptidens udløb, afgøres kampen i en puljerunde som uafgjort. 
Er pointstillingen lige ved kamptidens udløb i en kamp i udslagningsrunden, så fortsætter 
kampen indtil ”Sudden Death”. ”Sudden Death” indebærer, at der fægtes videre, indtil en 
fægter erhverver mindst 1 point mere end modstanderen. 

 
T. 6. Tidtagning 

1. Kampens varighed kontrolleres af The Table eller en tidtager. Såfremt kampuret ikke 
virker, eller tidtageren begår fejl, vurderer The Table selvstændigt, hvor lang tid der er tilbage 
at fægte.  
 
2. Tidtagningen stilles ikke i bero under bedømmelse af træffere og pointtildeling. Såfremt 
der, uanset årsagen hertil, er et længere afbræk i kampen, skal kampdommeren stoppe 
tidtagningen med kommandoen ”Time Out!” 

 

Måder der træffes på, bedømmelse og pointtildeling 

 
T. 7. Ulovlige træffere 

For alle våben er forsætlige og uforsætlige træffere mod følgende områder ulovlige, 
sanktioneres (T.16) og tildeles ikke points: 
 

• Baghovedet 

• Rygsøjlen 

• Lyske/ skridt 

• Knæhase 

• Akillessene  

• Tæer 
 

Undtaget er dog forsigtige markeringer (Se T. 8. stk. 6, 2.pkt.). 
 
T. 8. Langsværd 

1. Alene træffere med klingens æg eller spids samt med pommelen tildeles point. 
Slag med parérstangen er ugyldige og er ikke tilladte. Alle slag skal udføres på en kontrolleret 
måde. 

 

• Et slag mod hals eller hoved (hvad enten det er et hug eller et stød med klingen) 
tildeles 2 points. 
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• Et stød mod torso tildeles 2 points 

• Alle andre gyldige træffeområder og slag med pommelen tildeles 1 point. 

• Ethvert slag, som, udenfor grapplingsituationer, udføres med blot en hånd på sværdet, 
tildeles 1 point, uanset hvilket gyldigt område der træffes. 

 
2. Når en sidedommer observerer en første træffer, afgiver denne meldingen “Point”. Efter at 
have givet tid til et after-blow kommanderer kampdommeren: ”Break”. Når denne 
kommando er afgivet, skal fægterne stoppe, skilles fra hinanden og gå til deres kamphjørner.  
 
3. Her efter vil kampdommeren afgive meldingen (stille spørgsmålet) ”Jugdes?” 
(sidedommere). Hver sidedommer flagsignalerer dernæst for hver fægter den træffer, som 
giver flest points, og som er afgivet indenfor et enkelt tempo efter den første træffer. Det 
indebærer, at såfremt den fægter, der afsatte den første træffer, indenfor et enkelt tempo 
rammer et område, der giver flere points, er denne træffer det udslagsgivende for 
pointtildeling. 
 
4. Flagsignalering: 
 
2-points-træffer: Sidedommer løfter håndflaget vertikalt - op. 

1-points-træffer: Sidedommer løfter håndflaget horisontalt – 
sideværts. 

Ingen træffer (0 point): Sidedommer holder håndflaget lavt foran 
kroppen. 

Træffer af for ringe kvalitet (0 point) 
(ndf. stk. 6): 

Sidedommer holder håndflaget flag vandret på 
tværs af brystet. 
 

 
5. Hver fægter tildeles points på følgende vis: 

 

• Hvis 2 sidedommere er enige om points, tildeles fægteren disse points. 

• Hvis 2 sidedommere er enige om træffer, men uenige om points, tildeles det laveste 
point. 

• Hvis 2 sidedommere signalerer 2 points, tildeles 2 points, uanset hvad andre dommere 
signalerer (2-2-1-1 = 2) 

• Kampdommeren forkynder begge fægteres points til Pointtælleren.  

• Pointtælleren trækker det laveste pointtal fra det højeste pointtal og forkynder det 
endelige pointtal 

 
Uddybning: After-blow og samtidige træffere bedømmes ens, og begge kan udløse points, 
uanset hvem der ramte først. Træfferne for hver fægter tildeles selvstændigt af hver 
sidedommer; mens pointtælleren er ansvarlig for beregningen af udvekslingens endelige 
pointtal. 
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6. Undtagelse: Træffer af for ringe kvalitet: Tilfældige slag, hug med tvivlsom berøring med 
æggen (edge alignment), meget lette hug eller stød med spidsen og hug udført i en meget 
lille bue tildeles ikke point. Det er op til fægterne at demonstrere ”gode” træffere. 
En træffer med våbnet, der af sikkerhedsmæssige grunde blot markeres af fægteren, tildeles 
dog point: For eksempel forsigtig markering af et slag mod baghovedet in en grappling 
situation.  

 
T. 9. Kårde 

Følger. Udarbejdes af HEMA-udvalget, når antallet af fægtere og konkurrencer i disciplinen 
giver bedre basis. Til den tid kan der tages udgangspunkt i teksten fra: http://swordfish.ghfs.se/rule-set/ 

 
T.10. Sabel 

Følger. Udarbejdes af HEMA-udvalget, når antallet af fægtere og konkurrencer i disciplinen 
giver bedre basis. Til den tid kan der tages udgangspunkt i teksten fra: http://swordfish.ghfs.se/rule-set/ 

 
T.11. Sværd og buckler 

Følger. Udarbejdes af HEMA-udvalget, når antallet af fægtere og konkurrencer i disciplinen 
giver bedre basis. Til den tid kan der tages udgangspunkt i teksten fra: http://swordfish.ghfs.se/rule-set/ 

 
T.12. Grappling  
 

1. Under grappling kan en fægter opnå point ved at træffe med våben eller ved specifikke 
grappling-aktioner. Det er alene kampdommeren, der tildeler points for grappling-specifikke 
aktioner, idet sidedommerne udelukkende tildeler points for træffere udført med våben. 
 
2. Ved grappling stopper kampdommeren kampen i tilfælde af en grapplingsituation, der skal 
tildeles point, eller når grappling har ført til et dødvande i kampen (ca. 5 sekunder uden 
aktioner). Desuden stoppes kampen altid, når en sidedommer melder ”Point”, eller når 
kampdommeren vurderer, at sikkerheden er i fare. 
 
3. Følgende aktioner udløser points under grappling: 

 

• Såfremt en fægter skubber begge modstanderens fødder helt udover en arenalinje og 
selv forbliver indenfor denne med mindst en hel fod, tildeles fægteren 1 point. 

• Såfremt en fægter, årsagen uagtet, taber sit våben, og grappling-afstanden brydes, vil 
modstanderen opnå 2 point. 

• “Takedowns”, (kontrollerede skub, fald), der medfører at andre kropsdele end 
fægterens fødder rører gulvet, medfører, at modstanderen tildeles 2 points, såfremt 
denne forbliver stående. I tilfælde, hvor begge fægtere således går i gulvet, tildeles 
ingen point. Ligeledes vil en fægter blive tildelt 2 points, såfremt modstanderen falder 
på samme måde uden for grappling-afstand.  

 
4. Det er tilladt at gribe fat i og fastholde et våben, som ikke er i bevægelse. 
 
5. Frontale skubspark mod torso er tilladt, men tildeles ikke point.  Spark mod enhver anden 
del af kroppen er forbudt og sanktioneres (jf. sanktionsskema § T.16). 

http://swordfish.ghfs.se/rule-set/
http://swordfish.ghfs.se/rule-set/
http://swordfish.ghfs.se/rule-set/
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6. Alle slag med en hvilken som helst del af kroppen er forbudt, med undtagelse af frontale 
skubspark mod torso, jf. stk. 5., og sanktioneres (jf. Sanktionsskema § T.16). 
 
7. Kast med våben og udstyr er forbudt og sanktioneres (jf. sanktionsskema § T.16). 
 

T.13. Dobbelttræffer   
 
1. Efter tildeling af point skal kampdommeren tage stilling til om udvekslingen var en 
dobbelttræffer. En dobbelt træffer defineres som en udveksling, hvor begge fægtere træffer 
hinanden samtidigt. I så fald tæller træfferne, men dobbelttræfferen, noteres af 
pointtælleren.  
 
2. Når der afgives mere end 1 dobbelt træffer i en enkelt kamp, fører dette fjernelse af 1 
kamppoint fra hver fægter.  

 

Fejl og sanktioner 

 
T.14. Hver kamp bør gennemføres på en sikker, høflig og respektfuld made. 
 
T.15. Sanktioner 
 

1. Sanktionerne for fejl, som strider i mod reglerne, er: 
 

• Advarsel (gult kort) 

• Strafpoint (rødt kort) 

• Diskvalifikation (sort kort) 

• Fortabelse af kamppoints (jf. § ovf. dobbelttræffer) 
 
Enhver sanktion noteres på kampskemaet. 
 
2. En advarsel er gyldig for den kamp, den er modtaget i. Den næste og følgende forseelser, 
som efter reglerne skulle udløse en advarsel, giver, uanset anledningen, i stedet et point til 
modstanderen. Visse fejl fører straks til strafpoint uden forudgående advarsel. 
 
3. Såfremt en fægter, træner eller publikum diskvalificeres, skal vedkommende omgående 
forlade stævneområdet. 
 
Den usportslige optræden, som bedømmes som diskvalificerende, inkluderer, men er ikke 
begrænset til, brug af grimt sprog, kast med udstyr og trusler mod dommere og officials. 
 
4. I tilfælde hvor en forseelse ikke kan håndteres ordentligt af kampdommeren under 
kampen, er det muligt for kampdommeren eller fægterne at afgive en appel til 
overdommeren. Disse har mulighed for at fjerne kamppoints fra en fægter i forbindelse med 
et regelbrud, der ikke har været sanktioneret tilstrækkeligt under kampen. 
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T.16. Fejl og deres sanktionering 

 
Kampdommeren dømmer efter nedenstående skema: 
 

Fægtekampens afvikling Første fejl Anden og 
følgende 

Er ikke fremmødt ved kampopråb  Advarsel Strafpoint 

Ulovligt udstyr (§§ M. 3, M. 5.) Advarsel Strafpoint 

Forlader kampområdet uden tilladelse  Advarsel Strafpoint 

Henvender sig til kampdommeren, før 
pointdelingen for en udveksling er forkyndt  

Advarsel Strafpoint 

Afbryder af kamp uden gyldig grund  Advarsel Strafpoint 

Ulovlige træffere (træffefelter) – uforsætligt 
(§ T.7) 

Advarsel Strafpoint 

Ulovlige træffere (træffefelter) – forsætligt (§ 
T.7) 

Strafpoint Strafpoint 

Overtræder sidelinjer med begge fødder (§ 
T.3.5 cf. T.12.3. 

Strafpoint Strafpoint 

Kampafbrydelse p.b.a. påstået skade, der 
ikke bekræftes af medicinsk personale (§ 
T.17) 

Strafpoint Strafpoint 

 

Sikkerhed Første fejl Anden og 
følgende 

Vender ryggen til modstanderen før 
kommandoen “Break!”  

Advarsel Strafpoint 

Tager masken af før kommandoen “Break!” Advarsel Strafpoint 

Slag, hug og stød efter kommandoen 
“Break!” 

Advarsel Strafpoint 

Unkontrolleret fægtning.  Advarsel Strafpoint 

Voldelig, farlig eller hævngerrig handling Strafpoint Strafpoint 

Forsætlig brutalitet.  Diskvalifikation 

 

Sportslig optræden Første fejl Anden og 
følgende 

Nægter at adlyde kampdommeren (§ T.1.3) Advarsel Strafpoint 

Nægter at hilse på modstanderen før 
kampen. 

Advarsel Diskvalifikation 

Nægter at hilse på modstanderen efter 
kampen. 

Advarsel Diskvalifikation 

Nægter at fægte en modstander, der er 
lovligt indskrevet i konkurrencen 

Advarsel Diskvalifikation 

Ikke-fægtende personer der forstyrrer ro og 
orden (§ T. 21) 

Advarsel Diskvalifikation 

Favorisering af modstander eller profit af 
underhåndsaftale. 

Diskvalifikation 

Usportslig optræden  Diskvalifikation 
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T.17. Skader 

1. Såfremt en fægter kommer til skade under kampen, afgiver kampdommeren kommandoen 
“Time Out!”. Det medicinske personale undersøger dernæst fægteren. Såfremt det 
medicinske personale erklærer, at fægteren kan fortsætte, og fægteren ønsker dette, kan 
kampen genoptages, cf. T. 16. 
 
2. Hvis kampen ikke kan genoptages indenfor for 5 minutter, har den skadede fægter tabt 
kampen. 

 
T.18. Udstyrssvigt 

1. Kampdommeren melder “Time Out!”, såfremt det observeres, at udstyr ødelægges eller 
forskubber sig. Hvis en fægter eller sidedommer bemærker udstyrssvigt, bør dette meldes til 
kampdommeren, som kan stoppe kampen.  
 
2. I tilfælde hvor fægterens personlige beskyttelsesudstyr ødelægges, har fægteren 3 
minutter til at fremskaffe erstatningsudstyr. Hvis dette ikke er muligt, vil fægteren have tabt 
kampen. 

 

Procedurer for sort kort 

 
T.19. Pådømmelse af ”Sort kort” ved ranglistestævner 
 

1. Kampdommere, som tildeler et sort kort, skal senest efter puljens eller 
udslagningskampens afslutning overlade følgende skriftlige information til Overdommeren: 
Den idømtes fornavn, efternavn, klubtilhørsforhold, samt de væsentligste omstændigheder 
for ligger til grund for idømmelsen. 
 
2. Overdommeren er ansvarlig for at meddelelse om tildeling af sort kort og 
omstændighederne for idømmelsen meddeles DFF’s Amatør – og Ordensudvalg senest 2 
dage efter konkurrencens afslutning (jfr. O.4.1.d) 
 
3. DFF’s Amatør – og Ordensudvalg træffer herefter hurtigst muligt beslutning om eventuelle 
yderligere sanktioner. 
 
4. Såfremt det sorte kort uddeles under et stævne med flere konkurrencer, og fægteren, 
som er idømt sort kort, er tilmeldt til en senere konkurrence, afgør Overdommeren i samråd 
med den øvrige Stævneledelse, om fægteren med skyldig hensyntagen til regelbruddets 
karakter, skal udelukkes eller tillades at deltage.   

 
T.20. Protest mod dommerens afgørelse 

 
Ved appel af kampdommerens afgørelse har stævneledelsens Overdommer den besluttende 
funktion, jf. O.4.1.c. 
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T.21. Pådømmelse af andre end de fægtende 
 
Kampdommere, som bortviser fra stævneområdet eller på anden måde pådømmer andre 
end de kæmpende (publikum, officials, trænere) (jf. T.16), skal hurtigst muligt meddele 
fornavn, efternavn og et eventuelt klubtilhørsforhold på den pådømte til Stævneledelsen.  
Overdommeren sørger for, at denne information på passende vis spredes til stævnets øvrige 
dommere. 
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Regler for organisation (O) 

Ansvar 

 
O. 1.  Den stævneafholdende klub er ansvarlig overfor DFF, deltagende klubber og den enkelte 

fægter for stævnets korrekte gennemførelse. 
 
O. 2. Sikkerhed 

 
Den stævneafholdende klub har ansvaret for sikkerheden under stævnet. Til 
stævneafholders ansvar hører: 

 

• At sikre sig at fægternes materiel kontrolleres på tilfredsstillende vis (se ”Regler for 
materiel”). 

• At der findes et førstehjælpsberedskab i tilfælde af skader eller ulykker. 

• At opsætning og placering af kamparealer foretages, således at der udvises 
hensyntagen til risikoen for fysisk skade på fægtere, dommere, officials og publikum.  

Invitation 

 
O. 3.  1. Invitation skal sendes til DFF via elektronisk post senest 30 dage før konkurrencens 

afholdelse. DFF påtager sig umiddelbart herefter publicering på DFF’s hjemmeside, Ophardt 
Online System og udsendelse til klubberne.  
 
Det skal fremgå af invitationen, at tilmeldingsmåden er via Ophardt Online System og 
gennem følgende link: http://online.ophardt-team.org/reg/?nation=DEN 
Såfremt invitationen også retter sig til udenlandske klubber, som ikke bruger Ophardt Online 
System, bør også alternative tilmeldingsmåder fremgå. 

 
2. Invitationen skal indeholde information om: 

 
1. Sted, dato og klokkeslæt for konkurrence(rne) 
2. Hvem kan deltage? Kategorier, aldersklasser, alderskrav. 
3. Stævneafviklingsform 
4. Udstyrskrav 
5. Stævnegebyr 
6. Tilmeldingsfrist 
7. Tilmeldingsmåde og form. Herunder skal linket http://online.ophardt-

team.org/reg/?nation=DEN fremgå, samt endvidere vilkår for eftertilmeldinger og 
afmeldinger. 

8. Dommerkrav. 
9. Tidspunkt for evt. dommermøde før konkurrencestart. 
10. Tidspunkt og måde for kontrol af udstyr. 
11. Navn på kontaktperson samt kontaktoplysninger. 
12. Klubbens medlemskab af DFF (eller forbundets logo), jf. DFF Vedtægter § 4 stk. 1, nr. 

4. 

http://online.ophardt-team.org/reg/?nation=DEN
http://online.ophardt-team.org/reg/?nation=DEN
http://online.ophardt-team.org/reg/?nation=DEN
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3. I tilfælde af manglende rettidig information kan DFF tilbageholde eventuelle tilskud i 
forbindelse med stævneafviklingen. 

Stævneledelse, Overdommer og dommere 
 

O. 3.  Stævneledelse 
Stævneafholder udpeger, eventuelt i samråd med DFF´s HEMA-udvalg, en Stævneledelse 
med den fornødne skikkethed, til at afvikle stævnet og med kompetence til at træffe de for 
afviklingen nødvendige afgørelser. 

 
O. 4. Overdommer 

 
1. Blandt Stævneledelsen skal der udpeges en Overdommer. Overdommeren har 
enekompetence til at træffe afgørelse om en dommers beslutninger med hensyn til 
regelforståelse og regelanvendelse. 
 
Overdommerens opgaver er endvidere: 

a) Støtte stævneledelsen i kontrol af at pligtdommerkravene opfyldes og i rekruttering 
af andre dommere ved konkurrencen. 

b) At være ansvarlig for fordelingen af dommere under konkurrencerne. 
c) Alene afgøre dommerspørgsmål og protester vedrørende dommeres regelforståelse. 
d) Sende en rapport om udelte sorte kort og oplysninger om omstændighederne for 

disse til DFF’s Amatør – og Ordensudvalg senest 2 dage efter konkurrencens 
afslutning. 

 
2. Navnene på Stævneledelse og Overdommer skal være offentliggjorte før start af 
konkurrencerne.  

 
3. Ved Danmarksmesterskaberne skal Stævneledelsen bestå af mindst 3 personer fra 
forskellige foreninger. 
DFF’s HEMA-udvalg skal udpege en repræsentant i Stævneledelsen med følgende opgaver: 

 
a. Ansvarlig for at bestemmelserne i DFF’s stævneregler følges, samt træffe 

beslutning såfremt et spørgsmål ikke reguleres af disse. 
b. Tilse at konkurrencerne afholdes i overensstemmelse med DFF’s intentioner 

og instruktioner. 
c. Fungerer som Overdommer (O.4.1) under konkurrencerne. 

 
O. 5. Dommere 
 

1. Stævneafholder / stævneledelsen skal tilse, at er passende antal dommere er tilgængelige 
under afviklingen af konkurrencerne.  
Såfremt det er nødvendigt for at sikre en neutral bedømmelse med godt niveau, skal 
stævneafholder / stævneledelsen rekruttere dommere udover de af klubberne stillede 
pligtdommere. 
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2. (Forsøgsordning 2020-2022): Stævneafholder kan, såfremt der er givet dispensation hertil 
af DFF’s HEMA-komité, og det tydeligt har været angivet i stævneinvitationen, eller på anden 
måde er kommet til deltagerne kundskab forud for stævneafviklingsdagen, anvende 1 
assisterende dommer frem for 4 sidedommere i forbindelse med kampene afvikling. 
 
3. Stævneledelsen har ansvaret for opførsel af dommere på puljeskemaer m.m. 
 

O. 6. Pligtdommere  
 

1. Deltagende klubber har pligt til at stille med pligtdommere i det omfang, der er anført 
nedenfor. 
 
2. Pligtdommere beregnes som ”dommerdage” ud fra ”tilmeldte starter”: 

 
Tilmeldte starter Dommerdage 

 1-4  0 dommerdage 
 5-8  1 dommerdag 

 9-12  2 dommerdage 
13-16  3 
17 -20  4 
21-24  5 
25-28  6 
>28   7 

 
Med ”tilmeldte starter” menes det totale antal startende fægtere fra en forening, uanset 
våben og aldersklasse under en stævneweekend. 
 
3. Pligtdommere skal fordeles proportionelt i forhold til foreningens deltagere, hvad angår 
våben og antal i løbet af konkurrencedagene. 
 
Eksempel: Til en konkurrence har en forening 5 starter på Langsværd og 9 starter på Kårde om lørdagen og 4 
starter på Langsværd og 2 starter på Kårde om søndagen. Foreningen har dermed 20 starter til 
stævneweekenden og har pligt til at stille med pligtdommere for 4 dommerdage. Dommerdagene bør normalt 
fordeles, så foreningen stiller op med 2 dommerdage på Kårde og 1 dommerdag på Langsværd om lørdagen og 
1 dommerdag på Langsværd om søndagen (jf. ovenstående skema). 

 
Ved tvivl om, hvordan dommerpligten skal fordeles på dommerdagene, bør der tages 
kontakt til stævneledelsen / overdommeren. 
 
4. Det forventes, at de af foreningerne udpegede pligtdommere er til stede hele den 
pågældende dommerdag – fra det indledende dommermøde frem til afslutningen af dagens 
konkurrencer. 
 
5. Besked om manglende pligtdommere skal afgives senest ved tilmeldingsfristens udløb, for 
at stævneafholder gives mulighed for at skaffe andre dommere. 
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6. Selv om en forening afmelder fægtere på stævnedagen, består kravet om pligtdommere 
beregnet ud fra antallet af tilmeldte starter ved tilmeldingsfristens udløb. Eftertilmeldte 
fægtere højner kravet om pligtdommere. 

 
O. 7. 1. Stævneafholder kan fastsætte en afgift for foreningerne for udeblevne pligtdommere. 

Maksimal afgift for udeblevne pligtdommere er kr. 1000, som skal betales før første 
konkurrencestart. En sådan afgift skal fremgå af stævneinvitationen. 

 
2. Pligtdommere har ikke krav på godtgørelse fra stævneafholder, medmindre andet er 
aftalt/tilbudt. Det samme gælder for fægtere, som dømmer selv. 
 
3. Stævneafholder skal i stævneinvitationen tydeligt opgive eventuelle afvigelser fra 
pligtdommerreglerne. Kravene for dommere ved Danmarksmesterskaber (O. 8.2) kan ikke 
fraviges. 

 
O. 8. 1. Ved ranglistestævner er det tilladt, at dommere selv fægter med i konkurrencerne, når de 

er opstillede som pligtdommere og står til rådighed for stævneledelse / overdommer.  
 
Dommere bør være minimum 16 år og bør have national dommereksamen.  

 
 2. Ved ”Danmarksmesterskaber” skal dommerne dog være minimum 16 år og have 

minimum national dommereksamen for at dømme udslagningskampe. Dog kan kursister, der 
aflægger DFF National dommerprøve, også dømme i sådanne tilfælde. 
 
3. Stk. 2 træder først i kraft 01.07. 2020. 

 
Liste over uddannede dommere findes på DFF’s hjemmeside under ”Dommerlisten” (pr. 
2019). 

 

Formula – stævneafviklingsform 

 
O. 9. Overordnet 

Der skal lægges et stævneprogram fra stævneholders side, der muliggør dobbeltdeltagelse: 
- På 2 våben for samme aldersklasse (og/eller) 
- På samme våben i 2 aldersklasser (og/eller) 

 
O.10. Afviklingsform for Individuelle konkurrencer 

 
1. Endvidere gælder følgende for ranglistestævner: 

 
- Det er op til stævneafvikler, om der fægtes en eller to indledende puljerunder.   
- Det er altid ranglisten, der seeder til første runde. 

 
2. Det anbefales, at der fægtes 2 indledende runder, og at ingen fægtere slås ud af 
konkurrencen inden en direkte udslagning.  
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3. Ved de ”almindelige ranglistestævner” er det efter stævneafholders beslutning tilladt at 
fægte med forskellige former for placeringskampe, når: 
 

a. Dette er annonceret i stævneprogrammet. 
b. Den enkelte fægters slutstilling er klar – af hensyn til 

ranglistepointgivning. 
c. Der ikke fægtes om 3. pladsen – do. 

 
4. I indledende runder og udslagningskampe frem semifinalerne fægtes til: 8 point / 3 min. I 
semifinalerne og finalen fægtes til: 10 point / 2x3 min. (jf. T.5.2). 
 
5. Såvel puljerunder som udslagning kan ved ranglistestævner fægtes samlet for mænd og 
kvinder i alle kategorier (d.v.s. som mix). Sml. § S.14.6.  
 

O.11. Dispensation 
 Efter reglerne i § S.1.5. kan DFF’s HEMA-udvalg dispensere fra reglerne i §§ O.3-O.10. 

 

Indberetning af resultater o.a. til DFF 

 
O.12. Omfang og form af indberetning til DFF 

 
1. Stævneafholdende klubber skal senest inden 7 dage efter stævnets afholdelse indsende 
som minimum slutresultaterne for alle under stævnet afviklede konkurrencer i form af: 

 
a. Fuldstændige slutresultatlister for alle våben og kategorier i læsbar form til 

DFF’s Sekretariat. 
b. Fægternes fornavn, efternavn, samt medlemsklub (jf. nedenstående 

forkortelsesliste) skal fremgå af slutresultatlister. 
c. Materialet lægges i Ophardt Online System, fremsendes til DFF’s Sekretariat 

eller lægges på en hjemmeside - i så tilfælde skal det meddeles DFF, hvor og 
hvornår oplysningerne er tilgængelige på nettet.  

d. Eneste korrekte fremsendelsesform / meddelelsesform er via Sekretariatets 
elektroniske postadresseadresse: dff@faegtning.dk. 

 
Således at DFF’s Sekretariatet kan opdatere og offentliggøre ranglisteresultaterne i god tid. 

 
2. I tilfælde af manglende rettidig information kan DFF tilbageholde eventuelle tilskud i 
forbindelse med stævneafviklingen. 
 
3. Stævneledelsen og overdommeren skal senest inden 2 dage rapportere alvorlige 
disciplinære forseelser til DFF’s Amatør og Ordensudvalg – jfr. T.2. 
 
 
 

mailto:dff@faegtning.dk
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Regler for materiel (M) 

Materiel - og udstyrskrav 

 
M. 1. Reglerne finder anvendelse til ranglistestævner, inkl. Danmarksmesterskaberne. 
  

DFF anbefaler, at samme krav så vidt muligt anvendes ved træningsaktiviteter. 
  
M. 2. Fægterens personlige udstyr 

 
1. Alt udstyr skal være i acceptabel stand, uden defekter eller slid, som forringer udstyrets 
beskyttelsesevne, eller som kan være til risiko for modstandere (skarpe kanter ved defekter 
eller lign.) Fægtedragten skal være ren. 
 
2. Med ”fægtedragt” forstås følgende udstyrsdele: 
 

o Fægtemaske med baghovedbeskytter 
o Halsbeskytter 
o Polstret fægtejakke 
o Benklæder 
o Albuebeskyttere 
o Fægtehandsker 
o Knæbeskyttere 
o Underbensbeskyttere 
o Sko 
o Skridtbeskytter 
o Brystbeskytter 

 
M. 3. Udstyrsbestemmelser for fægtedragt 
 

1. Ingen dele af fægtedragten må bestå af metal på nær nettet i masken. Metaldele som 
nitter o.lign. i forbindelse med beskyttelsesudstyrets konstruktion, er dog tilladt, såfremt de 
ikke har en profil, der kan forårsage skade ved sammenstød mellem fægterne.  
 
2. Ingen dele af fægtedragten må være modificeret på måder, der strider med reglementets 
krav til fægtedragten. 
 
3. Ved kravet om ”hård skal” til fægtedragtens dele i § M. 3 stk. 4 forstås en skal af enten 
kunststof, plastik eller hårdt skum, der er i stand til at absorbere og fordele kraften fra et 
slag. 

 
4. Udstyret skal endvidere opfylde kravene beskrevet nedenfor: 
 
Fægtejakke:  Skal være en polstret fægtejakke lukket med lynlås. Jakken skal have 

krave, lange ærmer og skal som minimum gå ned over hoftekammen. 
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Halsbeskytter:  Skal have hård beskyttelse over strubehovedet. Skal som minimum gå 

fra øvre del af brystbenet og op over strubehovedet. 
 
Fægtemaske: Skal være FIE-godkendt (CE level 2. 1600 N). Masken skal være korrekt 

størrelse og korrekt justeret. 
Masken må være dekoreret, men ikke med motiver af stødende art, jf. 
§ P.1. 

 
Baghovedbeskytter:  Med en hård beskyttelse der dækker baghovedet og ned til kraven. 
 
Benklæder: Skal gå til anklerne, kombineret med korte sokker, alternativt til lige 

under knæet, kombineret med lange sokker. Der må ikke være synlig 
hud. 

 
Handsker:  Handsker skal være med hård skal, og kan enten være med fingre eller 

som luffer.  
Handskerne skal dække bagsiden af fingre og hånd samt ydersiden af 2. 
og 5. finger. 
Tommelfingeren skal være beskyttet på siderne. Spidsen af fingrene 
skal ligeledes være beskyttet. 
Der skal være beskyttelse over fingrenes led, således at disse ikke kan 
blottes under kamp. 
 

Albuebeskyttere: Skal være med hård skal. Beskytterne skal sidde fikseret, eventuelt som 
dele af et kombineret system, og må ikke kunne ændre position, 
således at albuen blottes. 

 
Knæbeskyttere: Skal være med hård skal. Beskyttere skal sidde fikseret, eventuelt som 

dele af kombineret system, og må ikke kunne ændre position, således 
at knæskallen blottes. 

 
Underbensbeskyttere: Skal være med hård skal. Kan være separate eller dele af et 

kombineret system. 
 
Sko: Skal være lukkede. Ingen sandaler eller andre åbne skotyper er tilladte. 
  
Skridtbeskytter: For mænd er skridtbeskytter med hård skal obligatorisk. 
 
Brystbeskytter: For kvindelige fægtere anbefales brystbeskytter i et hårdt materiale. 

 
5. Navn på fægtejakke og nationalitetstegn på jakke og bukser er ikke påkrævet. 

 
 
M. 4. Udstyrsbestemmelser for våben 
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1. Det er op til stævneafholder, om der stilles våben til rådighed, eller om fægtere må 
benytte egne våben. 

 
M. 5. Langsværd 
 

1. Langsværd defineres som ”Federsværd”. Federsværd har en tynd klinge med afrundet 
fortykkelse i spidsen, enten udsmedet eller såkaldt rullet spids. Klingen har defineret flade 
og afrundet bred æg. Klingen bliver ved overgangen (ricasso) til parérstangen tykkere og 
bredere. Parérstangen kan være lige eller let buet, men må ikke være med spidser. Grebet 
består oftest af træ omvundet med snor, men andre blødere materialer må anvendes. For 
enden af håndtaget sidder en pommel (modvægt), der er lavet af metal. Pommelen må ikke 
være spids. 

 
2. Langsværd skal opfylde følgende kriterier: 
 
Vægt: 1300 – 1800 gram 
Samlet længde: 125 – 140 cm 
Længde af håndtag inklusiv pommel: 25 – 35 cm 
Længde af klinge: 95 – 105 cm 
Længe af parérstang: 22 – 28 cm 
Ricasso: Må ikke være med spidser. Skal være afrundet. 
Pommel: Må ikke være med spids. 
 
Sværdet skal i sin helhed være uden skarpe kanter. Der må ikke være rust, men mindre 
misfarvninger efter tidligere rust er tilladt. Der må ikke være grater på klinge eller andre 
metaldele.  
 

M. 6.  Kårde 
Følger. Udarbejdes af HEMA-udvalget, når antallet af fægtere og konkurrencer i disciplinen 
giver bedre basis. 
 

M. 7. Sabel 
Følger. Udarbejdes af HEMA-udvalget, når antallet af fægtere og konkurrencer i disciplinen 
giver bedre basis. 
 

M. 8. Sværd og buckler 
Følger. Udarbejdes af HEMA-udvalget, når antallet af fægtere og konkurrencer i disciplinen 
giver bedre basis. 

 
M. 9. Udstyrskontrol 
 

1. Alt udstyr kontrolleres ved en forudgående materielkontrol umiddelbart før stævnestart 
af en person udpeget af de stævneafholder. Denne person har den endelige afgørelse om 
godkendelse af udstyr før stævnestart.  
 
2. Før hver enkelt fægtekamp kontrolleres fægternes udstyr tillige af kampdommeren.  
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3. Under fægtekampens afvikling kontrolleres udstyr af kampdommeren som beskrevet i § T 
18.  
 

M.10. Dispensation 
 Efter reglerne i § S.1.5. kan DFF’s HEMA-udvalg dispensere fra reglerne i §§ M.1-M.9. 
 
 
 

 
 
 



DFF’s Regler for HEMA-fægtning 29 

 

Regler for reklame (P) 

 
P.1. Utilladte reklameemner 
 Reklamer, som har åbenbare koblinger til følgende brancher, er ikke tilladte: 
 

- Tobak 
- Alkohol og euforiserende stoffer 
- Pornografi 

 
 I tvivlstilfælde afgør DFF’s Bestyrelse om reklamen kan tillades eller ej. 

Internationale konkurrencer 

  
 I de tilfælde, hvor fægteren repræsenterer DFF ved internationale konkurrencer gælder 

følgende: 
 
P.2. På fægtedragt og maske 
 DFF forbeholder sig ret til 2 af reklamefladerne og tilbyder den enkelte fægter selv at indgå 

aftaler om de tilbageværende. Dette skal ske i samarbejde med DFF og endeligt godkendes 
af DFF. 

 
P.3. På landsholdstræningsdragter, fægtetasker og andet udstyr 
 DFF forbeholder sig retten til samtlige tilladte reklameflader på dette materiel. 
 

Nationale konkurrencer 

  
 Nedenstående bestemmelser omfatter danske konkurrencer, som DFF afholder eller lader 

afholde – herunder også stævner for kadetter, juniorer og veteraner. 
 
P.4. På fægtedragt og maske: 
  
 Reklamer er tilladte på følgende flader uden størrelsesbegrænsning: 
  
 - Jakkeryg 
 - Jakkekrave 
 - Jakkeærme på ikke-våbenførende arm. 
 - Bukser 
 - Maskesider 
  
P.5. Andet udstyr: 
  
 På anden udrustning (klubtræningsdragt, tasker m.m.) findes ingen begrænsninger. 
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Klubforkortelsesliste  I Ophardt Online System pr. 13.02. 2020 

 
 

HOVEDSTADEN (DEN)   

Official name Used name Short name 

Albertslund Fægteklub  Albertslund FK ALF 

Dansk Kårde Center   Dansk Kårdecenter DKC 

Frederiksberg Slots Fægteklub Frederiksberg Slots FK FSF 

Frederiksborg Historiske Fægteklub Frederiksborg Historiske FK FHFK 

Fægteklubben Aramis Dragør FK Aramis Dragør FAD 

Fægteklubben En Garde FK En Garde ENG 

Fægteklubben Mahaut  FK Mahaut FKM 

Fægteklubben Trekanten  Trekanten København FKT 

Gilleleje Fægteklub Gilleleje FK GFK 

Glostrup Fægteklub Glostrup FK GLF 

Hellerup Fægte-Klub   Hellerup FK HFK 

Hillerød Fægteklub  Hillerød FK HILF 

Københavns Fægteklub Københavns Fægteklub KØF 

Københavns Historiske Fægteklub Københavns Historiske Fægteklub KHFK 

Københavns Sværd og Buckler Klub Københavns Sværd og Buckler Klub KSBK 

Nørrebro Fægteklub Nørrebro FK NØF 

Rudersdal Fægteklub  Rudersdal FK RUF 

Rødovre Fægteklub Rødovre FK RØF 

Taastrup Fægteklub Taastrup FK TAAF 

MIDTJYLLAND (DEN)   

Official name Used name Short name 

Fægteklubben Trekanten Viborg  Trekanten Viborg FTV 

Jysk Akademisk Fægteklub JAF JAF 

Aros Historical Fencing Guild Aros Historical Fencing Guild AHFG 

NORDJYLLAND (DEN)   

Official name Used name Short name 

HEMA Aalborg HEMA Aalborg HEAA 

Thisted Vægttræningsforenings Fægteafdeling - 
TVF-Fægtning 

TVF Thisted TVF 

Aalborg Fægteklub    Aalborg FK AAFK 

SJAELLAND (DEN)   

Official name Used name Short name 

Dragon Sport Fencing Drangon Sport DSF 

Fægteklubben Flèche  Fleche Holbæk FLE 

Fægteklubben Trekanten Køge Trekanten Køge FKTK 

Fægteklubben Trekanten Vordingborg  Trekanten Vordingborg FKTV 

Kalundborg Fægteklub   KFK Kalundborg KFK 

Midtsjællands Fægte Laug MFL Roskilde MFL 

Næstved Fægteklub  Næstved FK NFK 

Roskilde Fægteklub  Roskilde FK RFK 

Slagelse Fægteklub Slagelse FK SLGF 

Slagelse Garnisoners Idrætsforening  SLGI Slagelse SLGI 



DFF’s Regler for HEMA-fægtning 31 

 

- Fægteafdelingen 

Sorø Akademis Fægteklub Sorø Akademis FK SAF 

SYDDANMARK (DEN)   

Official name Used name Short name 

Fredericia Fægteklub Fredericia FK FRK 

Fægteklubben Niels Juel Svendborg Niels Juel Svendborg FNJS 

Fægteklubben Sydjylland FK Sydjylland FKSJ 

HEMA Esbjerg HEMA Esbjerg HES 

Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup – 
Fægteafdelingen 

IF Skrydstrup IFS 

Nyborg Fægteklub Nyborg FK NYF 

Odense Fægteklub Odense FK OFK 

Odenses Historiske Fægteklub Odenses Historiske FK OHF 

Ringe Fægteklub Ringe FK RIF 

Varde Fægteklub  Varde FK VFK 

Vejle Fægteklub Vejle FK VEF 
 

 

 


