
 

Forslag til behandling på DFF´s ordinære repræsentantskabsmøde den 26. april 2015 

Indsendt af Hellerup Fægte-Klub den 8. april 2015 

 

Angående udtagelseskriterier til EM og VM for junior og senior 

 

Forslag: 

 

De ændrede kriterier for udtagelse til EM og VM, som Eliteudvalget udsendte den 21.11.2014 annulleres 

og erstattes af de gamle regler.  

 

 

Begrundelse: 

 

De udtagelseskriterier som var gældende før, var et resultat af et fællesmøde som klubberne og DFF deltog 

i for nogle år siden. Enighed blev opnået og reglerne har fungeret fint. Reglerne afspejlede også forbundets 

bestyrelses holdning. Vi er vidende om at ikke alle i bestyrelsen nu er enige i de nye kriterier. 

 

Vi bør have simple udtagelseskriterier, som inkluderer fægterne og sikrer, at så mange som muligt kommer 

med.  

 

Hvis flere snarere end få deltager, har det også den positive og vigtige virkning, at Danmark får flere 

akkrediteringer. Der uddeles én akkreditering for to forskellige fægtere. Akkrediteringer er meget vigtige 

for danske delegationer.  

 

Det skal respekteres, at fægterne betaler næsten alle udgifter selv. Derfor skal fægterne prioriteres og der 

skal ikke sættes forhindringer op. I de nye udtagelseskriterier er kravet om 4 points på verdensranglisten en 

unødvendig forhindring, som det er meget vigtigt at få fjernet. 

 

Minimumskravene om henholdsvis 3 eller 4 ugentlige træningspas kan gøre det umuligt for fægtere fra 

klubber, som tilbyder færre, at opfylde kravene. I øvrigt er det vanskeligt at måle. 

 

 

 

Pbv. 

Hans H. von der Osten 

Formand 

Hellerup Fægte-Klub 

 

 

 

 

 



Forslag til drøftelse på repræsentantskabsmødet 26/4 2015.04.09 

Indsendt af Karen Bell,  Fægteklubben Mahaut d.  8 april 2015. 

DFF’s formand Jan Sylvest Jensen har godkendt at forslaget bliver behandlet på Repræsentantskabsmødet. 

 

A. Jeg vil gerne foreslå at de nye regler for udtagelse til EM og VM ikke skal inkludere kravet om 

worldcup point.  

Jeg tænker at arbejdet hen mod et højt internationalt niveau ikke opnås ved at udelukke fægtere fra at 

deltage. Jeg tænker derimod at muligheden for at deltage, uden nødvendigvis at have de 4 point, kan 

fremme motivationen og styrke niveauet generelt ved at flere, dvs. en bredere og større gruppe træner 

målrettet og intensivt end at det bliver en mindre gruppe der reelt vil kunne opnå kravet og vil arbejde hen 

imod konkurrencerne.  

Jeg vil lægge vægt på nogle af de pointer der var til mødet for brutto landsholdsfægterne d. 7/11 2014. Der 

blev talt om mentaltræning herunder motivation og udfordringer, jeg tænker her at det at skulle opnå disse 

point vil have en negativ effekt i modsætning til den positive effekt som eliteudvalget ønsker. Eliteudvalget 

ønsker at motiverer til at der trænes målrettet og at et internationalt eliteniveau opnås. Hvis antallet 

begrænses vil der måske være en mindre gruppe der forsøger at opnå et højt niveau i stedet for en større 

gruppe, derved begrænses den mulighed for fælles udvikling som der efterfølgende blev lagt vægt på til 

mødet. Det var at man som fægter/træner, for selv at kunne blive bedre, er nødt til at hjælpe sine 

medfægtere (lige meget om det var i klubben, på tværs af klubberne eller i bruttolandsholdstruppen) med 

at udvikle sig. Den mulighed gøres mindre hvis gruppen begrænses. Derfor tænker jeg at kravet op 4 

worldcup point skal fjernes. 

 

B. Jeg vil foreslå at kravet til deltagelse elitetræningslejrene som kvalifikation til EM og VM enten 

udvides/omformuleres til at det skal være relevante træningslejre hvor specifikt våben er inkluderet 

(ikke kun DFF´s elitetræningslejre) eller at DFF´s træningslejre skal inkludere alle tre våben. 

Jeg tænker at en drøftelse af DFF´s og eliteudvalgets vision for sabelfægtning bør overvejes. Hvordan kan 

der støttes op om udvikling for alle tre våben, dvs. også sabel? Jeg undre mig over at DFF stiller krav om 

deltagelse i DFF´s elitetræningslejre hvis der ikke er inkluderet træning for sabelfægterne. Hvad er planen 

for dette fremover? Kan der være en dialog i forhold til dette når der skal planlægges? Enten i forhold til 

planlægning af DFF´s elitetræningslejre. Eller i forhold til muligheden for at deltage i relevante udenlandske 

træningslejre samt muligheden for at afholde elitetræningslejre specifikt for sabel og dermed opnå kravet 

til deltagelse i træningslejre. 

 

 

Mvh Karen Bell 


