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Orientering fra 
formanden 

1) Sponsoraftale med Leon Paul i hus. Hovedpunkter 
 8 sæt udstyr pr. år til senior elite.  
 Leon Paul giver DFF 20% på vores indkøb. 
 Rabat på 20% til netto kadet/junior fægtere + T-shirt  
 50% i rabat på 4 klubstart sæt  
 Adgang til at træne gratis i Leon Paul center i London på aftalte 

datoer.   
 DFF skal reklamere for Leon Paul på vores sociale medier + web 

m.v. Alle støttede fægtere skal reklamere på fægtetøj. Leon Paul 
mærker på vores træningsdragter. 

2) Kongressen i Dubai. 
   - Regelændringer.   

 Brystbeskytter med godkendelsesmærke fremover.  
 Maskegodkendelse af 2 systemer.  
 FIE point ændret (OBS til eliteudvalg) i ny sæson.   
 Fleuret ikke våbenfør skulder må nu igen være forrest ved touche.   
 Tokyo 2020 udtagelsessystem er vedtaget. 

3) Samtale med Trekanten. Henvendelse fra Trekanten om 
overgangsordning ved evt. ansættelses af nuværende sportschef 



 
 

# Dagsorden Kommentar 

4) Samtale med HFK (Lars Robl) om sportschefen, roller ansvar og evne til 
at gennemføre. 
5) Evaluering af vækstprojekt. DIF er tilfredse med projektet og DFF har 
udarbejdet en rapport, hvor læringspunkter er indarbejdet.  
Tilbagemelding fra DIF går bl.a på at vi skal tage højde for samarbejde 
relation i forhold til DGI, i forhold til det næste projekt. Des uden er de 
meget tilfredse med den systematiske måde som projektet er grebet an 
på.  
 

4 Emner til 
beslutning 

 Evt. kontrakter. Der arbejdes på kontrakt til sportschef og 
projektkonsulent. Kontrakterne er under udarbejdelse. Der skal i 
kontrakten med sportschef tages hensyn til mulighed for 
overgangsordning med Trekanten. (EU, ansættelsesudvalg og JS forhandler 
betingelser på plads)  

 Aftale med DIF. Kontrakt med er klar til underskrift og lukkes med 
økonomital fra sidste møde.  

 Code of Conduct. Elite udvalget fremlægge en version 1, som der skal 
arbejdes lidt på, før vi kan vedtage den. LS løber videre med den. 

5 B&U 1) Mangler at få det sidste stævne på plads i denne sæson. 
2) Fleuretcuppen er nu i gang.  

6 Elite og talent Talentklubmanual 

Laurence og Louise arbejder videre med talentklubmanualen, hvor 1. 
gennemskrevne udkast blev gennemgået af EU på møde d. 14.10. 

Laurence og Louise har holdt møde med Martin Wiuff vedr. ATK og Martin har 
givet sine kommentarer til manualen. Arbejdet med manualen forventes færdig 
inden udgangen af december 2017. 

Evaluering af EM og VM på talent og elite 2017 m.h.p. anbefalinger for 2018 

Majken Linnemann var sammen med Laurence Halsted ansvarlig for 
tilrettelæggelsen af EM og VM i 2017. Majken 'hjemmefra' med forberedende 
logistik etc. og Laurence som CDD. På EU-møde i oktober fremlagde Majken og 
Laurence deres overvejelser vedr. erfaringer og anbefalinger for 2018. Disse 
debatteredes og konklusionerne danner nu grundlag for det forberedende arbejde, 
som allerede er igangsat af Majken vedr. EM og VM for kadet og junior. 

Blandt udvalgets diskussioner vedr. EM og VM for talent og junior er det faktum, at 
al støtte hertil er strøget af det kommende budget, hvilket giver den enkelte 
deltagelse fægter merudgifter på op til kr. 3.000,- på både EM og VM i forhold til 
tidligere. Eliteudvalget er voldsomt bekymret for den negative effekt på 
udviklingsarvejdet med talent i hel DK på baggrund af dette. Der er udarbejdet en 
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kort redegørelse, som er sendt til bestyrelsen og emnet er sat på dagsorden ved 
bestyrelsesmødet d. 28.11. 

Konsekvensen af vores satsninger i spor 2. sætter sit præg støttemulighederne 
for talentfægterne. Desværre kan vi ikke matche til års støtte, grundet vores 
strategiske sats.    

Talent- og elitepolitik og strategi 

På baggrund af spor 2 vedr. talent og elite i den nye strategiaftale med DIF er 
eliteudvalget undervejs med at udarbejde nye talent- og elitepolitikker. Disse 
behandles på udvalgets næste møde og efter endelig godkendelse slås de op på 
forbundets hjemmeside. 

Strategierne og handlingsplanerne er i alt væsentligt bekrevet i strategiaftalen og 
udgør således det daglige styringsredskab i eliteudvalgets arbejde. 

Landstræner 

Udvalget har på sit møde 14.10.  behandlet bestyrelsens oplæg på kr. 100.000,- i 
budgettet til landstrænerfunktion. Udvalget blev enige om at fordele pengene 
60/40 ti henholdsvis kårde og fleuret, således at der i stedet for en egentlig 
landstræner - med opgaver såsom at følge fægterne på daglig basis, udtagelse til 
landshold, deltagelse ved EM/VM etc - arbejdes med en konsulenttræner-funktion, 
hvor der indhyres specialister på de respektive våben i forbindelse med de fem 
årlige træningssamlinger for talent og elite. For kårdens vedkommende forlænges 
alle fem ophold med yderligere 3 træningsdage specifikt for herre-kårde-
landsholdsfægterne og deres træner, medens fleuret herre senior holdet får en 
ekstra dag i forbindelse med de fem træningssamlinger. 

Det er sportschefens opgave at identificere og rekruttere disse konsulenttrænere i 
samråd på EP-holdlederne. 

Sportschef 2018-2020 

Elteudvalgets formand indgår som tovholder i ansættelsesudvalget for sportschef 
på fuldtids ansættelse fra 1.1.2018 i henhold til strategiaftalen. 
Ansættelseskontrakten fremlægges for bestyrelsen til godkendelse på BM d. 28.11. 

Økonomi og implementeringsplan for strategi Spor 2 

Sportschefen har udarbejdet detailbudget i henhold til strategiaftalen for 
Eliteprojektet. Budgettet er fremsendt eliteudvalget til kommentar. 

Laurence og Louise har udarbejdet 1. udkast til implementeringsplan for 
talentudviklingsprojektet. Endelig plan foreligger i december. Overordnet 
kalkuleres med at indgå aftaler med tre klubber i de tidlige forårsmåneder '18 og 
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at bruge træningssamlingen i Karup i maj måned som kick-off og sæsonstart i 
august '18 som projektstart. 

Budgettet for talentudviklingsprojektet er beskedent, kr. 40.000 årligt, og 
anvendes fortrinsvis til dækning af kursusudgifter i forbindelse med klubbesøg og 
netværksmøder samt dækning af rejseudgifter for sportschef og evt. den 
ansvarlige for talentklubudviklingsprojektet i udvalget. 

Møder med potentielle talentklubber 

Det forventes at der i løbet af november måned er lagt en endelig mødeplan med 
potentielle talentklubber. Møderne forudsættes at være afholdt med udgangen af 
januar 2018. Der har indtil nu været afholdt møde mellem sportschefen og JAF og 
Aalborg Fægteklub. 

Udkast kontrakt til talentklubber 

I november måned opstartes udarbejdelsen af kontrakt med de kommende 
talentudviklingsklubber. Aftaler forventes at være indgået senest medio marts 
2018. 

Kommende opgaver i henhold til årshjul: 

DECEMBER 

 Revision og opdatering af regler for akkrediteringer ved EM og VM for 
talent og elite - er igangsat 

 Orienteringsmøde for fægterne på talent og elite - er endnu ikke 
debatteret i udvalget, idet vi har skudt det indtil vi havde en total afklaring 
af finansiering/budget, ikke mindst at talentfægternes deltagelse i EM/VM. 
Udestår derfor. 

 Gennemgang af udtagelseskriterier 
  

JANUAR 2018 

 Gennemgang af bruttolandsholdsfægtere og udtagelse til landshold på 
Talent 

Udvalgets næste møde 

28.12.2017 

7 Bredde 1) Ændring i Breddeudvalget  
Jan Berg har valgt at trække sig fra udvalget grundet tidsmangel, Erik Pock er   
indtrådt som nyt medlem. Peter informerer Martin Wiuff så hjemmeside bliver 
opdateret.  
 
2) Mail fra fægter, vedrørende dommersituation ved ranglistestævne. 
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Video af den specifikke kamp er gennemset, og Breddeudvalget ser 
kampen som fair dømt. De overordnede dommerforhold ved stævnet er 
også vendt, og anses som helt i orden. Dette er både i forhold til hvor 
mange sabelfægtere og dommer der er i Danmark og at det var et 
ranglistestævne. Der formuleres et skriftligt svar af Peter som sendes til 
fægter. 
 

3) Stævnestruktur i Danmark 
Breddeudvalget og B&U udvalget vil sammen med klubberne vurdere om 
den nuværende stævnestruktur  i Danmark er optimal?   
Nogle af de spørgsmål man som eksempel kan stille er : 

 Fx er der lige afholdt et sabelstævne med kun 5 deltagere? 
 Kommer der nok fra Jylland/Sjælland og deltager i respektive stævner? 
 Er nogle stævner for eliteorienteret eller det modsatte? 
  Har vi for mange stævner? 
  Er stævnerne godt nok koordineret? 

8 Veteran/lægeud
valg 

Udvalget arbejder med at kikke på støttemuligheder i DIF’s initiativ pulje. 
Desuden er året julestævne under opsejling.  
Vi har været til VM i Maribor, Slovenien med 9 fægtere og 2 trænere 
Ingen medaljer denne gang desværre. Steff var tæt på og blev nr. 5 
Annette blev nr. 10  
Vi arbejder nu på at sætte hold til EM for hold til maj i Holland 

9 Økonomi 1) Status. Vi lander med et mindre overskud i 2017, hvor vi samtidig afskriver 
materiel i vores depot.  

2) Budget 2018-2021. Ingen dramatiske ændringer, kun små justeringer, evt. 
indkommende midler fra løsning af opgaver fra sportschefen bruges i 
samme spor (2) til forstærkning af landsholdstræner. Ellers er klar 
budgettet til at offentliggøres.   

10 Evt.  Ny klub. Der er Gentofte stiftet en ny klub. Martin Wiuff skal arbejde med en 
indstilling som vi vil tage stilling til. Dette gøres over mail. 

Dato for nye møder 

 Onsdag 10.jan,  
 Onsdag 14. marts (OBS ændring),  
 Onsdag 4. april 

 

 

Opgaveliste 

(Fællesopgaver) 



 
 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1 Kontrakter til ansatte 1.12.2017 Udpegede 

2 Kontrakt med DIF 15.12.2017 JS 

3    

4    

5    

  


