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Bestyrelsen indstilling følgende forslag til vedtægtsændring af § 9 licens: 

Nuværende formulering 

Ingen kan deltage i åbne ranglistestævner eller mesterskabskonkurrencer arrangeret af Dansk FægteForbund 

eller foreninger under Dansk FægteForbund 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 FægteForbund kan løse licens. International licens kan kun løses i forbindelse 

med gyldig national licens. 

Vedrørende udlændinges deltagelse følges Danmarks IdrætsForbunds love. 

 

Forslag til nye formulering 

Ingen kan deltage i åbne konkurrencer arrangeret af Dansk FægteForbund eller foreninger under Dansk 

FægteForbund uden at være i besiddelse af licens. 

Licens er påkrævet for alle fægtere. 

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. 
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Kun aktive fægtere under Dansk FægteForbund kan løse licens. International licens kan kun løses i forbindelse 

med gyldig national licens. 

Vedrørende udlændinges deltagelse følges Danmarks IdrætsForbunds love. 

 

Begrundelse 

Der er følgende to grunde til bestyrelsen ønsker denne vedtægtsændring: 

1. Bestyrelsen ønsker med ændringen at signalere at DFF er et forbund for alle fægtere. 

2. Den nye tilskudsstruktur fra DIF er på mange områder ændret ift tidligere år. Specielt er tilskud til de 

driftsmæssige aktiviteter reduceret. DFF finde det vigtigt, at for at kunne understøtte klubberne i en 

forsat udvikling og fastholdelsesstrategi, at der kan gennemføres stævner og lejre. For at gennemføre 

disse stiller DFF med:  

� forsikring der dækker udøvere til stævner og lejre 

� Materiel og udstyr 

� Udviklingskonsulent 

� Med mere 

For at forsat kunne finansiere disse services kigger DFF på genindførelse af betaling for national licens. 

 


