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Bestyrelsesmøde i Dansk Fægte-Forbund 14. marts 2012 

Tilstede:   Jan Sylvest Jensen, Karoline Grum Schwensen, Annette Johansen, Carsten Mulvad, 
  Jørgen Kock,  Per Rasmussen (referent) 

Afbud:   Lars Egelund, Lars Robl 
Gæst:   Martin Wiuff 
 
 
DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsordenen. 
 
2. Godkendelse af sidste mødereferat 
 
3. Meddelelser fra formanden 
    -Samtaler med Vestdanmark 
    - Vækst- og udviklingsforum 
    - Team Danmark 
    - Talentprojekt 
  
4. Meddelelser fra udvalgene 
    -nyheder 
    -repræsentantskabsmødet - hvem er på valg og hvem genopstiller? 
    -repræsentantskabsmødet – forslag til fremsættelse 
 
5. Emner til beslutning i bestyrelsen 
 
6. Økonomi 
 
7. Eventuelt 
    -landstrænernes opgaver 
    -næste møde 
 

ad 1  
Dagsordnen blev godkendt – og underpunkter defineret og fordelt (ovenstående markeret med pinde) 
 
ad 2  
Sidste mødereferat blev godkendt 
 
ad 3 
Samtaler med Vestdanmark 
Martin, Jan og Per afholder heldagsmøde med repræsentanter for Vestdanmark søndag 18.03.2012 for igennem 
grundig dialog at søge fælles forståelsesgrundlag og finde konklusioner/løsninger på de vestdanske ønsker omkring 
finansiering og fastholdelse af trænerkapacitet efter at KB er ophørt som udviklingskonsulent. 
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Vækst- og udviklingsforum 
DIF ønsker at samle de 10 mindste forbund (<2000 medlemmer) i en særlig støttemodel for at skabe en fælles 
platform for målrettet udvikling og medlemsfremgang. DFF er kvalificeret med ca. 1400 medlemmer. Det er 
tanken, at der vil være en fælles pulje på 2.000.000 ovenpå et individuelt grundbeløb. Som indgangspunkt vil ingen 
forbund individuelt få et mindre tilskud end i 2010. På toppen kan der så søges projektorienterede midler fra den 
fælles pulje  
De 5 forbund, som er repræsenteret i vores nye kontorfællesskab, har givet høringssvar, at man har interesse, men 
forbehold, og bl.a. ønsker sikkerhed for, at vi kan styre egne midler i samme størrelsesorden og på samme måde 
som i dag. Projektpuljen har man principielt ingen indvendinger imod, udover at man her ønsker sikkerhed for, at 
puljen suppleres tilsvarende, hvis der indtræder flere forbund end de 10.  
Også politiske overvejelser giver imidlertid anledning til betænkeligheder, idet ordningen betyder, at vi vil træde 
ud af fordelingsnøglen og på sigt risikere en større detailstyring af vores økonomi. Hvor alle forbund i dag er fælles 
om fordelingsnøgleordningen, vil vi i den ny ordning stå alene som forbund ved de årlige genforhandlinger om 
midler. Vi kunne dermed blive hæmmet udviklingsmæssigt i forhold til vores nuværende strategi og mål, idet vores 
økonomi i dag er bygget op omkring de muligheder for aktivitetstilskud, som tilgodeses i fordelingsnøglen, 
herunder bl.a. elitearbejde. Dette hænger igen sammen med vores langsigtede handlings- og strategiplaner, som vi 
ønsker at fastholde. 
DIF vil sandsynligvis fremlægge forslag til vedtagelse på budgetmødet 5. maj – forslaget udsendes 14 dage før - og 
det vides ikke, om der vil blive tale om en frivillig eller obligatorisk ordning. 
Vi vil løbende holde os orienteret og i dialog/koordinering med de øvrige forbund. 
 
 
Team Danmark 
Vi har haft korrespondance og møde med Charlotte Falkentoft, Team Danmark omkring ATK. 
TD vil kun støtte vores planlagte ATK-beskrivelse i 2012, hvis DIF vil støtte det videre arbejde og implementering de 
følgende 3-4 år – desuden skal en del meget ambitiøse og ressourcekrævende betingelser opfyldes. 
ATK er en kendt og væsentlig del af det grundlag som er indeholdt og beskrevet i forberedelsesprojektet lige fra 
start. Der er tale om vores egen tilpassede model, som løbende er blevet  inddraget i evalueringerne med TD/DIF. 
Vi er derfor noget forbavsede over at TD nu afviser støtte med henvisning til en helt anden projektmodel, som ikke 
før har været en forudsætning. Vi går videre med DIF, som er den anden part i Forberedelsesprojektet, for at nå en 
afklaring. 
En videreførelse af Forberedelsesprojektet i et nyt eliteorienteret Udviklingsprojekt skal vi heller ikke regne med 
pt.  Til trods for god sportslig udvikling er vores kontante og målbare resultater endnu ikke så stærke at vi 
umiddelbart indgår i målgruppen. 
En Top 8 seniorplacering til EM eller VM kan skaffe os ind i varmen med  individuel støtte + mindre generel støtte – 
alt via forbund 
Dialogen med TD giver anledning til betænkningstid og koordinering med næste punkt 
 
Talentudviklingsprojekt – pulje 
Martin mødes med Morten Mølholm, DIF  så vi kan indgå nærmere dialog om indhold betingelser for at indgå i 
DIFs Talentudviklingsprojekt. Vi er umiddelbart interesserede, men ønsker et overblik/overslag over krav og 
ressourceforbrug. Bl.a. indeholder projektet en disciplinanalyse, som der i givet fald skal dedikeres væsentlig tid til. 
 
ad 4 
B&U udvalget 
Arbejder pt. med værdipolitik og strategi. Sydjylland Cup i Haderslev var en stor succes med deltagelse af flere 
tyske klubber. 
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Elite 
Eliteudvalget har beskæftiget sig med udtagelser til EM, VM og dialog med landstrænere om samme. Der arbejdes 
nu med at gøre udtagelseskriterierne endnu klarere for fægtere og andre interessenter.   
Landstrænerne har ytret ønske om at modtage diæter frem for at blive afregnet iht. udgiftsbilag under EM og VM. 
Bestyrelsen var enig i,  at dette indtil videre kan aftales. 
I forbindelse med udskiftning af konsulent på Forberedelsesprojektet har der været et lille stop i 
udviklingsarbejdet, som nu fortsættes med Michael Gyes.  
Der har været en henvendelse fra Trekanten omkring landshold og udtagelser – som er besvaret direkte efter 
sidste udvalgsmøde – samt i referatet fra udvalgsmødet. Endnu resterer dog et ønske om definering/synliggørelse 
af landstrænernes opgaver og pligter, og dette tema behandles i dag under eventuelt. 
Udvalget har haft svært ved at samles og trække fælles med, på grund af medlemmernes andre gøremål 
 
Breddeudvalget 
Carsten glædede sig over et godt samarbejde med udviklingskonsulenten, Martin. Der er et godt samspil med både 
udvalg og klubber omkring udveksling af muligheder for at støtte breddefægtningen. Man kunne i den anledning 
godt ønske sig en vestdansker i udvalget for i endnu højere grad at have fingeren på pulsen.    
Udvalget var utilfreds med den måde budgetfasen var gennemført på i slutningen af 2011. Pga. tidspres blev der 
barberet lidt vel hurtigt på det afsluttende møde kort før nytår. Det afstedkom blandt andet nogle fejl; f.eks. 
forsvandt udgifterne til træneruddannelse helt. Disse udgifter skal naturligvis afholdes uanset hvad, og de normale 
forskydninger i budgettet muliggør dette. Der var enighed om at starte processen tidligere i år, som det allerede 
står i årshjulet. Ved tidlige inputs, som giver anledning til omprioriteringer, bør der eventuelt overordnet udstykkes 
et rammebudget, så udvalgene har noget at pejle efter udover forbruget sidste år. Vi gør det bedre i 2012 ! 
 
 
Veteranudvalget 
EM i Kalmar maj måned bliver uden dansk deltagelse på sabel. Til gengæld forstærkes kårde- og fleurethold af 
Steff, Peter Blaksteen og Philip Thorsen. Holdlederen er optimistisk. 
 
Lægeudvalget 
Lægeudvalget har kigget på hygiejne i fægteklubberne.  Anledningen er bl.a. erfaringer fra udlandet omkring 
smitte udgået fra udstyr, som deles. Også i de danske klubber ses det indimellem at der byttes klamt, svedigt og 
snavset fægtetøj og masker – både til træning og polter abends mv. 
Lægeudvalget har derfor sammenskrevet en anbefaling og vejledning omkring hvordan man generelt kan sikre et 
sundt og rent miljø i klubben. Denne vejledning kan findes på DFFs hjemmeside og tænkes fulgt op med mulighed 
for, at de klubber, som mener at de opfylder vejledningen, kan claime et ren klub logo på deres hjemmeside, hvis 
de ønsker. Der er tale om en anbefaling og en ordning som man helt frivilligt kan tilslutte sig eller ej, og som kan 
være en støtte ved promovering i forhold til medlemmer og i forbindelse med events.  
Initiativet forelægges på repræsentantskabsmødet til orientering. 
 
Jørgen Kock og Anders P. Andersson har deltaget i et opdateringskursus i akut idrætsmedicin, som bl.a. omfatter 
vægtning af træning, hvile og restitution. Lægegruppen tager en snak med Ferenc om hvordan ny og gammel viden 
indenfor idrætsmedicin opdateres og inddrages indenfor træneruddannelsen og Martin deltager i en evaluering og 
koordinering af temaets videre dækning og placering i forbundets aktiviteter og uddannelse. 
Idrætsmedicin bør inddrages i træneruddannelsen – man ser at tingene gøres forkert. Man glemmer lærdommen 
og konsekvenser ved fejltræning og rigtig træning. Knæskader er bl.a. problematiske indenfor fægtning og kræver 
en korrekt diagnostik, evt. med billeddiagnostik. 
Senest ses kinesio tape introduceret som vidundermiddel. Der er ingen af idrætsprofessorerne der kender til 
nogen undersøgelser af dette, og det er i bedste fald uskadeligt. 
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Lægegruppen vil på repræsentantskabsmødet foreslå , at der startes en fremadrettet landsdækkende 
undersøgelse og dermed registrering af alle fægte-relaterede skader og overbelastninger - både under træning og 
konkurrencer. Undersøgelsen skal løbe over nogle år - eventuelt permanent. 
Undersøgelsen sker bl.a. på baggrund af anbefaling fra FIEs Medical Commisson 
 
 
 
 
 
Repræsentskabsmødet  
 
Hvem er på valg? 
 
Bestyrelse:  Lars Egelund  (ikke på valg, men udtræder – altså nyvalg for 1 år) 
                      Lars Robl (genopstiller) 

Per Rasmussen (genopstiller) 
Erik Pock (suppleant – genopstiller ikke) 

 
B & U: Laith 
 Gre (udpget) ønsker at opstille til valg som ordinært medlem 
 2 suppleanter (vacante) 
 
Elite Annette Johansen (genopstiller) 
 Thomas (suppleant – genopstiller ikke) 
 
Bredde: Kim Bruun Petersen (genopstiller) 
 2 suppleanter (vacante) 
 
O & A: Søren Jensen 
 Jens Normann (suppleant) 
 Pål Ramberg (suppleant) 
 
Veteran Claus Brostrøm (genopstiller) 
 Hans Ole Kristensen (suppleant) 
 
Kritiske  Holger Christtreu 
 Jesper Søndergaard 
 
 
 
 
Forslag til Repræsentantskabsmøde modtaget pr. dags dato: 
 
Lægeudvalget:  Forslag om Skadesindsamling  
Licensudvalget:  Forslag om ændring af vedtægter omkring licensskifte 
Bestyrelsen:   Forslag om introduktion af administrativt gebyr ved  manglende indberetning 
                         af medlemstal til DIF  
 
 
 



Dansk Fægte-Forbund - Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 - 2605 Brøndby 
Tlf: 43 26 20 97 - E-mail:  dff@faegtning.dk Side  5 af 3 

 

 

ad 5 
 
Breddeudvalget fremlagde Forslag til administrative ændringer af DFFs nationale licensordning 
Der udstedes automatisk en licens til alle som er medlem af en dansk fægte-forening/klub.  
Forslaget er ikke i konflikt med det forslag som fremlægges af licensudvalget på repræsentantskabssmødet. 
Enig tilslutning. Vedtaget. Gælder fra nu. Der skal ikke længere indløses national licens for den enkelte udøver. Den 
nærmere beskrivelse og virkning vil blive meddelt på forbundets hjemmeside. 
 
 
ad 6 
Kassereren fremlagde det færdige årsregnskab, som pt. bliver gjort kønt hos revisor. Vi har med udgangen af 2011 
igen en (lille) positiv egenkapital og renset for ekstraordinære indtægter er den daglige drift i balance. Regnskabet 
udsendes efter mødet også elektronisk til bestyrelsens medlemmer 
 
ad7 
Landstrænernes opgaver 
På foranledning af en henvendelse fra Fægteklubben Trekanten om landstrænernes opgaver blev det 
opsummeret, at:  
Landstrænerne udtager landsholdene og udtagelsen sanktioneres af Eliteudvalget. 
Landstrænerne er landstrænere ved EM, VM, og ved Hold World Cups for landsholdet. 
Landstrænerne virker desuden i deres funktion ved særlige landsholdssamlinger og landsholdslejre. 
 
Næste møde 
10. april afholdes ordinært bestyrelsesmøde, med finpudsning og koordinering forud for repræsentantskabsmødet 
 
 


