
 
 

 

Møde 

Titel Bestyrelsesmøde 

Dato 20.09.2016 

Deltagere Jan Sylvest (JS), Ole Kokborg (OK), Catharina Winterberg. (CW), Gre 

Steensgaard (GS), Thibaut Gilbert  

Fraværende  Jørgen Kock (JK), Nathalie Ahl (NA), 

Kopi sendt til (cc) DFF 

Formål 

Opdatering, Status, beslutninger jf. dagorden 

Referatpunkter 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1 Klageproces.  OKT CW 

 

# Dagsorden Kommentar 

 

1 

Referat OK 

 

2 

Dagsorden OK 

 

3 

Orientering fra 

formanden 

NMkongres. JSJ deltager i kongressen i Riga og tager videre til NM for kadet og 

junior i Daugavpils. I år er det vigtigt i form af koordinering af opstillede kandidater 

til FIE kongressen, samt for at aftale det videre forløb med nordiske mesterskaber. 

Indtil i år har vi været i en 3 års cyklus, men den aftale udløber med udgangen af 

2016. Derfor kastes boldene op i luften mht. til hvem som skal afvikle stævnerne 

fremadrettet.  

 

Materiel 

Vi har modtaget vores meldere retur fra Frankrig, og glæder os til at se om 

fjernbetjeningerne nu fungerer sammen med melderne.  

Tusind gange tak til Leman for at forestå transport for DFF. Det er en stor udgift vi 

har sparet her…….. 

Der er modtaget 2 meldeapp. samt 8 opruller, gulvledninger mv. som materiel 

støtte fra FIE. I alt svarer det til værdier for 4000 CHF. 4 af oprullerne udlånes til at 



 
 

 

# Dagsorden Kommentar 

støtte Aramis på Amager. Resten afventer opstart af næste klub….  

Dansk sabel initiativ. 

En flok sabelentusiaster vil gerne mødes med DFF og tale om fremtiden for sabel 

fægtning. Det hilser vi velkommen og glæder os til at høre, hvad de har på hjertet 

af initiativer. 

Møde med historiske fægteklubber 

Martin Wiuff har et møde under opsejling med historiske fægteklubber. Sammen 

skal vi afdække muligheder for samarbejde, og hvordan vi bedst kan hjælpe 

hinanden.  

4 Emner til 

beslutning 

DM’er  2017. 

Der blev sendt en et brev ud til klubberne, og det er fantastisk rart, at vi igen har 

mange klubber, som ønsker at arrangere mesterskaber. 

I skemaet herunder er markeret med grøn, hvilke klubber, som der blev valgt, og 

desværre fravalgt.  

Vi er blevet enige om, at vi gerne vil eksperimentere et år mere, da Fægteklubben 

Trekanten er kommet med et spændende forslag, som vi vil takke ja tak til i 2017. 

Derefter håber vi at kunne lave den berømte 3 års plan for alle mesterskaberne. 

Det vil sige, at vi afventer erfaringerne med denne sæson, før vi lægger os fast på 

datoerne.  

Der er i 2017 tildelingerne lagt vægt på at sprede stævnerne geografisk, men med 

en rimelig hensyntagen til deltagernes landsdel.   

Desværre kunne Odense ikke skaffe hal til  B&U DM den 1819.3 og derfor er det nu 

Trekanten Østerbro som er i spil til den dato 

Desværre modtog vi først Rudersdals ansøgning efter mødet, og derfor kom de ikke 

i spil, Men Ruderdal er velkommen til at søge i næste sæson. 

FIE kongres. Vi har efter en diskussion om timing besluttet at stille Mads Hejrskov 

op til en post i referee commission, hvis han har tid. Dette er der arbejdet på i 4 år. 

Hvis det ikke lykkes, vil vi prøve at gå efter EFC.  



 
 

 

# Dagsorden Kommentar 

Materiel – ansættelse af forvalter.  

Vi har efter Per Jørgensens farvel som forvalter måtte konstatere, at det ikke at 

muligt at rekrutter en frivillig igen. Derfor vil vi nu tilbyde arbejdet til Dan 

Bjergvang.  

Arbejdet er estimeret til ca. 68 timer om måneden, og indbefatter også lettere 

reparation af stævnemateriel.  

5 B&U Der har været afholdt et møde i udvalget.  

Afventer regnskab fra sommerlejrens ledelse, og så snart det er landet, vil der 

arbejdes for et budgettet for den kommende lejr, da der er et ønske om at øge 

deltagerantallet ved at invitere endnu tidligere. Der er ligeledes fokus på en bedre 

budgettering forud for afholdelsen. 

Stævner. Plan er ved at være på plads og Rudersdal open bliver den 8.9.10.  

6 Elite og talent Møde med Talent og Elite. Gik udmærket, og der var rigtig mange deltagere. 

Gruppen af fremmødte blev præsenteret for udtagelsen kriterierne, som stadig er 

det samme. Desuden blev det gennemgået, hvilke forskel det er, at udvalget nu 

anbefaler ting, i stedet for at kræve ting.  

Desuden var der en status på Team Danmark samarbejdet, og hvor pilen peger hen 

imod for 20172020.  

Team Danmark. Vi har besluttet at prioritere et arbejde for at lande en aftale med 

TeamDanmark. Laurence Halsted er hyret til at lave strategiplan for holdkårde 

herre. Mission, vision og værdier, er der lavet et første udkast på.  

Øvrigt strategiarbejde for udvalget følger processen for planen mod 1.juni 2017. 

 Der er fokus mod Bern, som er næste stævne for herrekården og vil være en vigtig 

målepunkt for, hvor den enkelt fægter og holdet er.  

Sabel 

GS er i gang med at finde stævner for sabel til kvalifikation til EM & VM. Det er 

vigtigt, at alle våben har mulighed for dygtiggøre sig via worldcupper og cadet 

circuits, så vi skaber det bedste fundament for en god oplevelse ved EM og VM, 

samt fægtere, som kan skabe resultater. Alt i alt betyder det arbejde, at vi snart 

også har udtagelsesranglister på sabel. 

Plovdiv: 

Da EM og VM for kadet og junior er GS gået i gang med at finde hoteller. Da vi ikke 

ønsker at købe ydelse gennem det Bulgarske Fægteforbund, og dubler priserne på 



 
 

 

# Dagsorden Kommentar 

hotellerne.  

7 Bredde Dommer i London. Vi har fået en forespørgelse fra Trekanten mht. til 

dommerstøtte ved JWC og Satellit i London. DFF har tidligere hjulpet ved sådanne 

lejligheder, da vores FIE dommere har været under uddannelse.  

Vores dommere er nu flyvefærdige og laver et godt stykke arbejde. 

DFF er enig i, at det er vigtigt at understøtte stævner, hvor der er rigtig mange 

fægtere, og vi tilstræber at afsætte midler til det i næste sæson. 

Stævnekalenderen. Vi har en udfordring med at for lavet dette arbejde, da 

udvalget ikke er aktivt, vil vi bede Martin Wiuff om at udføre dette. 

8 Veteran/lægeud

valg 

Der har været afholdt DM for Veteraner i Gilleleje med 36 deltagere. Det er rekord 

  

Vi har 3 dages træningslejr i Gilleleje den kommende freløsø. 

  

Næste måned rejser vi 14 fægtere til VM i Stralsund, med supportere, dommere og 

trænere bliver vi 25. 

  

JK har sagt ja til at være læge ved cadet circuit i december 

 

9 Økonomi Der laves et forecast for 2016, således vi kan begynde at estimere på, hvor meget 

materiel vi kan aktivere.  

10 Evt.  Proces for budget 2017. Vi diskuterede og endte med at følge en model, hvor der 

skal komme udkast/oplæg fra de enkelte udvalg til året 2017. 2017 bliver et 

transformationsår, hvor vi begynder forandringen mod 20182022.  

 

Næste møde bliver tirsdag den 1. november 

 

 

Opgaveliste 

(Fællesopgaver) 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

1 Suppleanter + udpeget til udvalg ASAP ALLE 

2 Klagevejledning 1.nov CW 

3 Strategiproces, indkaldelse til møder ASAP NA 



 
 

 

# Emne/aktivitet Deadline Ansvar 

4 DM’er , ansøgninger fra klubber ASAP JVJ 

  


