
Referat af DFF’s bestyrelsesmøde tirsdag d. 20. juni 2017 

 
 
1. Godkendelse af dagsordenen.  

2. Godkendelse af sidste mødereferat  

3. Meddelelser fra formanden  

a. Nyt om OL. 

Fægtning er tildelt 2 ekstra set medaljer, hvilket betyder at vi nu har 12 set og 
dermed komplet. FIE's præsident har arbejdet på dette i de sidste 8 år.Det betyder 
at vi nu har hold kontinuerligt ved hvert OL. Der er stadig samme antal pladser, 
hvilket får den konsekvens at det er endnu sværere at få kvalificeret fægtere uden 
at tænke hold.  

b. Afledt arbejde i forbindelse med dette. 

Vi er startet på et samarbejde med vores nordiske venner for at ændre på 
kvalifikationsprocessen. 

c. Mail om strategiprocessen. OBS høringsproces i august. 

DIF kvitterer for modtagelse af strategiarbejdet. Der mangler 20 millioner for at alle 
kan få deres ønsker gennemført. DFF har ansøgt om ca. 100.000 mere end 
anbefalet, men vi mener at kunne retfærdiggøre hvorfor det er nødvendigt. 

        d. DM'er 2018. 

Senior-DM 18 + 19 sidste weekend i april 

Kadet/Junior 2. weekend i januar 

B&U 3. weekend i marts 

Veteran 3. weekend i august 

        E. Manglende udstyr - forsikring 

Leman har forlist 8 piste og en vogn mellem Viborg og København. Det er anmeldt til 
forsikringsselskabet, og der er 10.000 kr. i selvrisiko.  

        D. Møde i Nordic Union i Tbilisi 

                Vi benyttede lejligheden til at samles i Tbilisi til et ekstra møde. se bilag 1 



Bilag 1 

 

Short minutes from meeting with representatives 10 June 2017  

Present: DEN, EST, FIN, LAT, NOR, SWE  

1. Turku Nordic Senior Championships in Epée from 2018 and onwards until further 
notice.  
2. Hapsalu Youth Nordic Championships will be U12 and U14  

3. Everyone is interested to have a common training camp before the world 
championships (about two weeks before?) Estonia will investigate and see if it is possible 
to organise this camp in Hapsalu 2018.  
4. Revised statutes for next congress  

5. The possibility to organise club team Nordic championships should be investigated  

6. Re-examine the rules concerning individual and team championships for the Olympics 
Erika will discuss with Stanisav. Sweden will produce a draft of a position paper from the 
Nordic countries.  
7. A vision that should be discussed is to organise unified Nordic Championships (ideally all 
weapons, all age groups) and make it a happening, maybe during summer.  
8. For the elections: We will all support all Nordic candidates.  
9. Elected Nordic candidates should take care that candidates from all other Nordic 
countries are taken into consideration, not only from their own country.  
 

Next meeting 22 September in Hapsalu  

 

4. Meddelelser fra udvalgene  

        1. Veteran 

Veteran udvalg:  
Vi har i maj været til EM i Chiavari, Italien  

Vi var 6 der stillede op. Med supporters og trænere var delegationen oppe på 14 personer.  
Vi klarede os som land godt.  
Af de bedste reultater kan nævnes:  
Jørgen Kock bronze på fleuret 75+  

Anette peterson en 6 plads i dame fleuret 70+  

Steff i top 16 kårde 70+  

   
Læge udvalget:  
Jeg gennemgik i min egenskab af direktør for det medicinske i Det Europæiske Veteran Fobund det 
medicinske beredskab på stedet.  
Det var bemandet med sportslæger samt 2 bemandede ambulancer fra Det Italienske Røde Kors.  
Jeg fandt kun mindre fejl, der straks blev rettet  

 

        2. Bredde 

Status for Breddeudvalget – 19 juni 2017  



  

Første møde 6 juni 2017, deltagere: Sofie Helene Olsen, Lars Roark, Peter Linnemann 

Inviteret: Martin Wiuff 

 

1. Forretningsorden for Breddeudvalget er aftalt og lagt på DFF’s hjemmeside som 

separat bjælke under Breddeudvalget  

2. Der bliver dannet en fællesmail: bredeudvalget@faegtning.dk . Mails til denne, 

bliver videresendt til alle medlemmer. Det er alle medlemmers opgave at læse, 

forholde sig til og besvare disse mails efter evne og interesse.  

3. Navnet på hjemmesiden til Breddeudvalget tilrettes til ”Junior og Senior”. 

4. Politikker og handlingsplaner for Breddeudvalget vil først blive vurderet i 4. 

kvartal når der er mere klarhed over ny organisationsplan.  

5. Da Breddeudvalget er ansvarlig for reglementsændringer, bliver 

Breddeudvalgets fællesmail tilmeldt FIE nyhedsbrev. Da alle FIE ændringer 

bliver beskrevet heri.  

6. Ranglistestævner, har modtaget datoer fra alle klubber der ønsker at fortsætte 

med at afholde stævner, får lagt opdateret liste på DFF’s hjemmeside senest 1 

juli. Har vedhæftet oversigt der kan færdigøres når vi har aftalt DM. 

7. Årshjulet bliver et fast punkt på kommende møder for løbende at etablere det 

endelige årshjul. 

8.  Breddeudvalget vil have fokus på at få afklaret hvilke opgaver udvalget er 

ansvarlig for, så der kan afstemmes forventninger og følges op på de enkelte 

opgaver fx ”Flere fægtere i Danmark”, hvem er ansvarlig for at følge op på 

budgettet, de enkelte konsulenter tilknytte projektet etc. 

 

 

Næste møde i Breddeudvalget  er 5 september 2017 i Roskilde eller Vordingborg. 

 

        3. B&U 

Har ikke haft møde endnu i udvalget. Er ved at få stævneplanen på plads. Jasper og 
Rebecca laver opdateret budget for sommerlejren. Vordingborg efterårslejr inkl. sabel. Vil 
lave undersøgelse om hvorvidt ranglistestævner er det rigtige, eller om der skal gøres 
noget andet. 

        4. Elite 

Har sendt referat af arbejdet i udvalget – arbejder på at få planlagt nogle lejre. Vil gerne 
mødes med klubberne ang. behov for/hos kommende landstræner. Samarbejde klubberne 
imellem – der er behov for dialog i Fægtedanmark. Dialog mellem fægterne fx ved rejser 
til stævner. Kriterier for bruttolandshold og udtagelser er udsendt og offentliggjort. Der er 

mailto:bredeudvalget@faegtning.dk


opdateret lister over klubber og trænere og samlet oplysninger om bruttolandsholdene. 
Louise og Laurence arbejder med udarbejdelse af manual for talentklubber. 

 

5. Emner til beslutning i bestyrelsen  

        Advis om beslutning om samarbejdsaftale med HEMA på august møde. 

        Ændring af forretningsorden (udsat til næste gang) 

6. Økonomi  

        Status og forecast.   

Der er ikke lavet noget forecast endnu.  

 

7. Eventuelt  
        1. Opstart af proces med at finde DFF's landtræner.  

        2. Karen Lachmann uddeling  

        3. Næste møde 15. august 

   4. Datoer til de næste møder er: 3 okt. - 28. nov. - 9. jan 2018 og 20. marts 

5. Udstyr 

Der er ikke penge til udstyr i 2017 –  

Simon FKT ønsker nyt udstyr, da det gamle er udslidt, mener han. Der kommer to ny pc’er 
til at afvikle Ophardt.  

 
 
6.  Sponsoraftale Leon Paul 

Er vi interesserede i en sponsoraftale? Vi vil gerne lade Laurence fortsætte det foreløbige 
arbejde med at skaffe en sponsoraftale. 

 

København 28. juni 2017 

Gre Stensgaard 



 

 

 

 

 


