
Referat af B møde 15 marts 
Deltagere: Jørgen Kjøller, Michael Gyes, Lars Robl og Jan Burglin Arentoft 
Gæst: Alexander Normann Jørgensen forberedelse projekt TDK 
Afbud: Mads Hejrskov & Michael Danielsen  
 

1) Godkendt 
 

2) Projekter 
a)Amleth og Nørrebro er godkendt som klubber, Martin W tilskriver begge klubber. 
b) Alexander Normann Jørgensen informerer om forberedelse projektet samt Nordic Foil 
Project. Forskellige klubber er inviteret til at deltage i projektet.  
Der oprettes på sigt kraft center rundt i Danmark.  
Træner uddannelsen - Der deltids ansættes en fægtemester i projektet. 
Mærkeordning ligger i projektet (duelighed mm. For unge fægtere, kan sammenlignes med 
ordning i Sverige eller spejder – målet er lettere kunne identificere niveau af fægtere for 
fægtere) 
National rang liste for B & U systemet indeholder 6 stævner i DK 
 
Udtagelse rangliste er primært for elite, mens en rang liste er til fastholdelse af de talenter som 
der måtte være i fægte DK  
 
c) Det nordiske Fleuret projekt skal have en ansat en fysisk træner.  
DFF har ikke modtaget de lovede midler og der ikke sikkerhed for at midlerne fra EUF 
fremadrettet bliver bevilliget. 
d) Bestyrelsen giver hermed Jørgen K og Michael D mandat til, at undersøge mulighederne for, 
at finde en løsning i overensstemmelse med økonomisk og ambitioner. DFF satser på at få ca. 
50 % af det bevilliget fra Elitesportudvalget. 
e) Mulighederne for de 3 våben ansvarlige undersøges, det er ikke kun elite ansvarlig, men en 
ansvarlig for hvert våben og udvikling af samme. 
 
3) Økonomi  
Kassereren informeret kort om økonomi. Regnskabet for 07/08 ser godt ud, det viser et 
overskud på ca. 100.000 kr. der mangler fortsat penge fra IM 120.000 kr. og ca. 30.000 kr. fra 
Glostrup kommune. 
 
4) B & U udvalget 
Generel status: der er 2 medlemmer tilbage i udvalget, det kunne være en god ide at slå sig 
sammen med breddeudvalget. 
Lars Robl mener at vi skal beskrive vores projekter som folk kan se et formål i, så det er klart 
for alle. 
Udvalgene skal være tovholder for de forskellige projekt. 
DFF vil lave et forsøgsprojekt med en ny organisation, som løber et år frem til 
repræsentantskabsmødet i 2010. B & U og bredde udvalgene er dags dato lagt sammen i en 
forsøgsordning.   
a)Sommerlejren bliver i uge 31, Michael Gyes vil have flere hænder til lejren 
b)Mærkeordning bliver en del af træneruddannelse. Der bør være regler for deltagelse af B & U 
DM, det er en del af forberedelses projekt. DM standarden skal højnes.  
c) Marts lejren 2009 bliver et forbundsprojekt,  



d) Busture vil fortsat være en forbundsaktivitet  
e) Udtagelsesudvalg – ranking er klar. Udvalget skal nedlægges og Kadetter skal hører under 
eliteudvalget.   
 
5) Breddeudvalget  
Breddeudvalget har sendt et ide katalog som klubberne kan søge og direkte ved forbundet. 
Jan undersøger muligheder for forsikring af vores udstyr. 
Dommer uddannelse kører fint, Tovholder er Mads Hejrskov 
 
6) Eliteudvalget 
Konkret udfordringer vedrørende budget og andre ting, der mangler på det overordnet plan en 
styring af elite udvalget.  
Forbundet skal skabe et elite miljø for elite fægte, klubberne skal lære at tage forbundet seriøst. 

 
Daglige drift og udvikling er punkter som elite udvalget vil se på. 
National rangliste ligger under Mads Hejrskov 
WC Copenhagen Normann of Copenhagen cup I Gentofte, Jørgen Kjøller undersøger 
muligheder  
Lars Robl har haft møde med Center for Idræt (CFI), hvor de kommer og lave måling af vores 
fægter.  
De 5 sæt udstyr fra FIE gives til 5 Fleuret fægter i VM i Belfast 
Bestilling af tøj – ønskes der på jakke kan det bestilles af projekt Team 012, det gives til Fleuret 
fægter. Alle fægter bør have en dragt i forbindelse med et mesterskab,  
Der bør være en national dragt som kan købes af forbundet i forbindelse med mesterskaber. 
(Kan erhverves for 800, - gennemforbundets sekretariat fra den 1.6.2009) 
 
7) Administration  
Udstyr  
Tøj til bestyrelsen 
 
Der indkøbes 200 stk. T-shirts til forbundet som gives til fægterne (2 stk.) i forbindelse med 
mesterskaber. Samt pins. 
 
8) Orienteringspunkter 
Indkaldelse til rep.møde kandidater? Jørgen Kjøller modtager genvalg, Jan Burglin Arentoft 
modtager genvalg.  
 
Udmærkelser? Jørgen Kjøller har nogle kandidater til udmærkelser. Bestyrelsen bakker op de 
forskellige. Pris for disse priser er ca. 25.000,-  
 
9) Eventuelt 
DFF har modtaget en takkeskrivelse fra Kronprinseparret som takke for det fægtetudstyr som 
DFF har givet til deres børn og ønsker forbundet held og lykke med deres ungdomsarbejde. 
 
IOC kongressen – Promovering af fægtning nationalt og ikke mindst internationalt. 
FIE formanden vil komme til København i forbindelse med IOC kongressen, DFF skal lave et 
program for FIE formanden. 
 



EM 2009 køre, vi har haft 3 møder i udvalget, der sat forskellige skibe i vandet, og tingene 
kører stille og roligt 
 
Ungdoms OL 2010 ligger under Elite udvalget 
 
10) Næste møde 
Næste møde vil blive indkaldt, når Årsrapporten fra revisionen er klar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


