
Redegørelse for DFF's opfattelse af Vedtægternes § 6  - "autoritativ" fortolkning: 

 

    Brøndby, 09.03. 2013 

Reglernes ordlyd: 

"§ 6 Aktive fægtere 
  
Som aktiv fægter regnes enhver, der er optaget som aktivt medlem i en forening under 
Dansk Fægte-Forbund. 
  
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 
efter anmodning fra fægteren give en dispensation for 3-månedersreglen, hvis dette ikke 
skønnes at virke konkurrenceforvridende ved DM. 
  
I hold-DM må hvert hold (3+1) maksimalt have én deltager uden dansk statsborgerskab, 
og denne fægter skal have haft folkeregisteradresse i Danmark, gyldig national licens og 
medlemskab af den pågældende klub i mindst 3 måneder inden stævnet." 
 

"§ 9 Licens 
  
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. 
  
Med en åben konkurrence forstås enhver hold- eller individuel konkurrence i ind- eller udland, hvor 
deltagelse ikke er forbeholdt enkelte foreninger eller medlemmer af sådanne. 
  
Fornyelse af licens sker årligt. 
  
Kun aktive fægtere under Dansk Fægte-Forbund kan løse licens. International licens kan kun løses i 
forbindelse med gyldig national licens. 
  
Vedrørende udlændinges deltagelse følges Danmarks Idræts-Forbunds love". 

 

DFF's forståelse af reglerne og DFF's praksis: 

DFF anvender som bemyndiget reglerne i § 6 i forbundets vedtægter ud fra nedenstående 

forståelse af reglerne: 

Overordnet: 

§ 6 stk. er en repræsentationsregel, der ret enkelt svarer på, hvilken dansk klub en fægter 

repræsenterer ved konkurrencer – svaret er: Den forening som fægteren har licens for, jf. også § 9. 

Det fastslås også i reglen, at en fægter kun kan have licens for en enkelt (dansk) forening, og 

dermed kun kan repræsentere én klub ved konkurrencer. 
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ad stk 1: "Som aktiv fægter regnes enhver, der er optaget som aktivt medlem i en 

forening under Dansk Fægte-Forbund". 

Principielt skal en fægter iflg. Vedtægterne § 9 stk. 5 være aktivt medlem af en klub, for at licens 
kan udstedes. Sekretariatet kan af ressourcemæssige årsager ikke bruge energi på dyneløfteri i 
klubberne i den forbindelse, men opfordrer fægternes klubber til at påse, at betingelsen opfyldes.  
 

ad stk. 2, 1 pkt. "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". 

I forbindelse med DM slår reglen fast, at man kun kan deltage i DM for en forening, man har haft 
licens for i mindst 3 måneder.  
 
Reglen er et værn for klubberne mod medlemmers licensskifte op til DM, hvor en klub kan have 
investeret i en fægter med forventning om vinding ved DM Individuelt og / eller Hold. I forbindelse 
med Hold-DM kan det indebære, at klubber pludselig er nødt til at opstille andre hold end 
forventet - for mindre klubbers vedkommende måske at hold slet ikke kan stilles. Reglen garderer 
klubberne mod ”ubehagelige, overraskende” klubskifter op til DM. Beskyttelseshensynet ligger hos 
klubberne og ikke hos fægterne.  
 
Reglen antages ikke at omfatte ”nye” fægtere, som indløser licens for første gang, men fægtere 
som skifter licens fra en klub til en anden, idet DFF finder, at formålet med reglen alene er, at 
beskytte klubber mod licensskifte fra en klub til en anden i forbindelse med et forestående DM. 
 
I tilfælde af, at en fægter har holdt pause fra konkurrencer og i forbindelse med DM ønsker at 
stille op for en anden klub end tidligere, er det afgørende, jf. reglen, om fægteren fortsat har haft 
licens fra den forhenværende klub (licensholder), idet fægteren, såfremt denne er registreret af 
DFF som licenshaver for en klub, i givet fald er omfattet af reglerne uagtet manglende 
stævneaktivitet, da der netop er tale om et licensskifte.  
 
Dog er det ud fra formålet med reglen også klart, at en fægter i tilfælde af licensskifte lige op til 
DM naturligvis kan fægte for den "tidligere" klub (som ud fra reglerne er licensholder), hvis de to 
parter ønsker det. Man er således ikke nægtet mulighed for deltagelse - for den klub man efter 
reglen repræsenterer. Reglen forholder sig dog ikke til fægterens ret til i forhold til klubben at 
repræsentere klubben, i tilfælde hvor licensholdende klub ikke ønsker dette, hvilket formentlig må 
afgøres ud fra klubbens interne udelukkelsesbestemmelser. 
 
Som fægter skal man for ikke at blive berørt af reglerne, der er fastsat af Repræsentantskabet 
(klubberne) og for at varetage klubbernes interesser, i forbindelse med et ønsket licensskifte 
udvise rettidig omhu og give DFF's Sekretariat besked om ændring af licensholder inden 3 
måneder før DM, såfremt man ønsker at repræsentere en ny klub i forbindelse med DM. Det er 
forhold, som fægteren har anledning til at planlægge og overveje i god tid sammen med den klub, 
man ønsker at skifte licens til. Denne klub bør også have interesse i at informere fægteren om 
reglerne. Reglen kan næppe betragtes som en ”afstraffelse” af fægteren, og manglende kendskab 
til regler er aldrig frifindende. Er man for sent ude, må man bære konsekvenserne og eventuelt 
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stille op for sin licensklub - altså den klub man repræsenterer indenfor 3 månedersreglen. Lidt 
mere populært sagt, kan man altså bare stille op for sin "gamle" klub. 
 
Håndhævelse, procedure og forbundsinformation, herunder meddelelsestidspunkt: 
 
Reglerne om licensskifte i § 6 vil (idet det omfang DFF har kendskab til forholdet) blive 
håndhævet, grundet førnævnte beskyttelseshensyn overfor klubberne i forbindelse med DM – og 
bemærk det er kun DM-er.  
 
I forbindelse med indførelse af Ophardt-stævnetilmeldingssystemet vil både klubber og forbundet 
i højere grad få anledning til at forholde sig licensskifter, da det i systemet ikke er teknisk muligt 
for en anden klub, end den klub, som fægteren hidtil har haft licens for, at tilmelde en fægter til 
stævner - se nærmere nedenfor "Formodningsregel for repræsentation". I øvrigt skal det 
bemærkes, at det kun er DFF, der rent teknisk med Nationale Administrator-rettigheder kan 
ændre et klubtilhørsforhold i Ophardt - bl.a. af hensyn til licensforhold. Dermed skulle der være 
god anledning til at gøre DFF opmærksom, såfremt man ønsker at repræsentere en anden klub 
end hidtil, i god tid. 
 
I en vejledning på hjemmesiden har det siden 2008 været oplyst, at fægteren eller den ny klub 
aktivt skal orientere DFF’s Sekretariat om licensskiftet. Sekretariatet anfører ved besked fra 
fægter/klub dato for licensskifte udfor fægterens navn på hjemmesiden under opslaget 
"licensskifte - licensskifteliste". Herefter foretager Sekretariatet en ændring i Ophardt-systemet, 
når 3 måneders reglen i forbindelse med DM er respekteret, 
 
Bemærk, at enten fægteren eller den ny klub aktivt skal orientere DFF, før man har licens fra den 
ny klub, og at 3-månedersreglen i § 6 løber fra, at beskeden "er modtaget og registreret hos DFF under 

"Licensskifte" på hjemmesiden" – ikke fra tidspunktet for klubskifte – jf. ordlyden i § 6 ”… kan kun 
deltage i DM for en forening, som vedkommende har haft licens hos i mindst 3 måneder”. 
 
Formodningsregler for repræsentation i forbindelse med indførelse af automatisk licens:  
I en overgangsfase ved indførelsen af den nye pr. 02.04.12 vedtagne automatisk erhvervede licens  
vil DFF's administration anvende følgende formodningsregler for, hvilken klub en fægter 
repræsenter og har licens for, såfremt der er tvivl herom:  
 
a) Den klub, som fægteren i følge Ophardt-Online systemet er registreret som tilhørende, er også 
den klub, som fægteren repræsenterer og har licens for. 
b)  Såfremt fægteren ikke er registreret i Ophardt: Den automatiske licens er udstedt via den klub, 
som fægteren pr. 02.04.12 er opført som licenshaver fra på den før 02.04. 2012 gældende 
"Licensliste for Nationale licenser 2011-2012". 
c) Såfremt ovenstående ikke giver svar: Det klubtilhørsforhold der er angivet på de nationale 
ranglister sæson 2011-2012 
 
Dette gælder medmindre fægteren aktivt giver meddelelse om licensskifte (jf. ovenstående). 
 
Formodningsreglerne b) og c) gælder frem til udgangen af 2013. 

http://www.faegtning.dk/sites/default/files/dokumenter/Bredde/Licensliste%202011-2012%20slut%2010.04.12.xlsx
http://www.faegtning.dk/node/300
http://www.faegtning.dk/node/300
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ad stk 2, 2. pkt. "Hvis en fægter flytter og kommer til at bo i en anden by eller over 
30 km fra sin tidligere klub, kan bestyrelsen efter anmodning fra fægteren give en 
dispensation for 3-månedersreglen, hvis dette ikke skønnes at virke 
konkurrenceforvridende ved DM". 

 
1 enkelt, særlig dispensationsadgang: 
Da det ikke er hensigten med reglen at sanktionere en fægter, der skifter klub op til DM alene af 
hensyn til flytning af bopæl, er der i bestemmelsen givet Bestyrelsen en særlig 
dispensationsadgang for disse tilfælde under nærmere omstændigheder. Det skal understreges, at 
Bestyrelsen alene har adgang til at dispensere i tilfælde af en flytning, der opfylder 
bestemmelsens kriterier, og kun såfremt det ikke skønnes at være konkurrenceforvridende. Alle 
andre dispensationer vil indebære, at Bestyrelsen går ud over sin bemyndigelse og overtræder 
vedtægterne. 
 
Reglen er egentlig ganske nem at administrere, da den fastsætter nogle enkle, objektive kriterier: 
En skæringsdato (3 måneder), flytning af bopæl - og ved dispensation en 
konkurrenceforvridningsvurdering (et skøn).  
 
DFF’s sekretariat og stævneledelser vil administrativt afvise alle anmodninger om at stille op for ny 
klub ved DM i tilfælde hvor 3-månedersreglen og kravet om bopælsskift i § 6 ikke er overholdt – 
m.a.o. kun hvis disse betingelser er opfyldt kan bestyrelsen inddrages og tage stilling til 
dispensation iflg. vedtægterne. I sådanne tilfælde vil Sekretariat informere fægteren om 
muligheden for at rette en dispensationsanmodning til Bestyrelsen. 
 
Siden 2008 er der givet ca. 7 administrative afvisninger og 0 dispensationer. 
 
ad stk 3)"I hold-DM må hvert hold (3+1) maksimalt have én deltager uden dansk 

statsborgerskab, og denne fægter skal have haft folkeregisteradresse i Danmark, 
gyldig national licens og medlemskab af den pågældende klub i mindst 3 måneder 
inden stævnet." 

 
Statsborgerskab.  
Udenlandske statsborgere kan godt have dansk licens og stille op til danske stævner, men den 
logiske konsekvens af § 6 stk 3 er (implicit), at udenlandske statsborgere ikke kan stille op til DM 
individuelt.  
 
Denne opfattelse ligger i en naturlig forståelse af begrebet "Danmarksmester"/ dansk mester.  

Repræsentantskabet må ved i vedtægternes § 6 at have tilføjet en bestemmelse om Hold-DM, 
forventes at have formuleret en specifik undtagelsesbestemmelse, der i et begrænset omfang 
tillader udenlandske statsborgere deltagelse i DM for (klub)hold. I den forbindelse har 
repræsentantskabet også taget overordnet stilling til det mere generelle spørgsmål om 
udenlandske statsborgeres deltagelse i DM individuelt. Man fører ikke nødvendigvis alt til bogs i 
sin grundlov (vedtægterne) - ellers bliver den temmelig lang og omstændelig. 
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Hvis udenlandske statsborgere skulle have adgang til at deltage i DM Individuelt, er det ganske 
vanskeligt at forstå, hvorfor der i vedtægterne er formuleret en særlig undtagelsesregel, der skal 
regulere forholdene omkring Hold-DM. 

Der er naturligvis ikke noget i vejen for, at Repræsentantskabet, som DFF's øverste myndighed, 
beslutter en anden regel, der giver udenlandske statsborgere en videre adgang (dog kan DFF ikke i 
forhold til seniorers DIF-Danmarksmesterskab give adgang til at fægtere, der (alene) er 
medlemmer af udenlandske forbund, vinder et sådant mesterskab - men de må gerne deltage (DIF 
Lovregulativ VI, § 7). 

Der forventes at komme forslag til vedtægtsændring, der opbløder udenlandske statsborgeres 
adgang til DM-deltagelse ved Repræsentantskabsmøde 2013. 

Der ligger dels nogle almene betragtninger omkring begrebet Danmarksmesterskab, og hvem der 
bør have ret til at erhverve et sådant mesterskab, til grund for bestemmelsen. Dels kan det mere 
konkret tænkes, at klubberne gerne vil garderes imod, at en klub i anledning af DM indhenter 
udenlandske fægtere til landet med det formål at sikre sig vinding af Danmarksmesterskaber på 
såvel individuelt som hold (konkurrenceforvridning). Dette er formentlig også årsagen til den 
nuværende regel - arbejdsgruppen har ikke haft tid til at opspore lovforarbejderne. 

Det er klart, at DFF's Bestyrelse, udvalg og stævneafholdende klubber er forpligtede til at 
respektere vedtægternes og Repræsentantskabets bestemmelser. 

DFF anser det i hovedsagen for stævneholders opgave at kontrollere fægternes nationalitet i 
forbindelse med afholdelse af DM.  
 
Med indførelse af Ophardt-stævnesystemet vil den stævneholdende klub have bedre mulighed for 
kontrol, da fægterens nationalitet fremgår af oplysningerne om fægteren. 
 
I forhold til B&U-DM er der allerede etableret adgang for udenlandske statsborgeres mulighed for 
DM-deltagelse og titelerhvervelse i stævnereglementet: "Nationalitet" "Alle nationaliteter kan 

deltage og vinde dansk mesterskabs/ranglistetitel i kategorierne miniorer til og med dreng /pige, 

idet B&U-udvalget fortolker DFF’s Vedtægter § 6’s krav om statsborgerskab som alene gældende 

for danske mesterskaber for kadet,  juniorer og seniorer". 

  

Årsagen til denne regel er dels, at der ikke synes at være de samme konkurrencehensyn mellem 
klubber at tage i forbindelse med disse aldersklasser, dels at det førhen har stillet børn, forældre 
og klubber i vanskelige situationer, idet børn ikke altid har kendskab til deres statsborgerskab - det 
er jo ikke sjovt, at skulle fortælle et barn, at det faktisk ikke er dansker lige op til eller i forbindelse 
med B&U-DM, og f.eks. udelukke barnet fra stævnet eller fratage medalje. Hvis der forud for B&U-
udvalgets stævnereglement har eksisteret regler, har de været administreret lemfældigt / 
lempeligt. Der var i hvert fald uklarhed. 
 

Stævnereglementets regler opfattes som en lovlig fortolkning af Vedtægtsbestemmelsen p.g.a. 
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a) Bestemmelsen om udlændiges DM-deltagelse fremkommer implicit af de 
vedtægtsbestemmelser, der regulerer licensforhold, som netop ikke gælder for yngre end kadet (§ 
6 og § 9). 
 
(b) Såvidt vi kender historikken er vedtægtsreglerne indført væsentligt tidligere, end der 
regelmæssigt afholdtes DM for miniorer, puslinge, og dreng-pige, hvorfor lovgiver 
(Repræsentantskabet) reelt næppe kan have / har villet regulere deltagelsen for udenlandske 
statsborgere i disse aldersklasser. 
 
Begrebet "national licens" i stk. 3 skal efter DFF's opfattelse ikke nødvendigvis forstås som et krav 
om at en udenlandsk statsborger i forbindelse med DM Hold skal have dansk licens. 
 
Af kravet om medlemskab af "den pågældende klub" (frem for f.eks. "en dansk klub") fremgår 
endvidere og igen implicit, at DM for hold i følge vedtægterne skal afholdes som et DM for 
Klubhold. Man kan derfor ikke lave hold med licenshavere (medlemmer) fra forskellige klubber. 
Ellers giver det ikke mening, at stille et sådant krav. Og ligesom med statsborgerskab, kan dette 
tages som udtryk for, at ikke alt skrives direkte ind i en lovtekst, men alligevel fremgår implicit af, 
hvad der ér indskrevet i vedtægterne. 
 


