
 
 
 

REFERAT  af DFF bestyrelsesmøde, 3.10. 2017 i Idrættens 
Hus, Brøndby 

 
Til stede: Jan, Ole, Jørgen, Peter, Louise og Simon (suppleant) 

Afbud: Gre, Steen og Catharina. 
 

Referent: Louise. Gre samler og udsender med udvalgsrapporter. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Der kommer et punkt på om Leman-midlerne i 2017 under økonomi. 
 

2. Godkendelse af referat 
Ikke godkendt; der mangler referat på de sidste punkter. 

 
3. Meddelelser fra formanden 

KUF: bliver opløst og der kommer en ny konstruktion, hvor de små forbund 
igen bliver tvangsindforskrevet til at bruge den nye ordning.  Det hedder sig at 

de gerne vil gøre det nemmere for os. Vi skal bruge en faglig leder, og vi vil 
formentlig blive bon'et for de samme penge, men vi får efter al sandsynlighed 

et større klippekort, det vil i teorien sige, at vi skulle kunne få mere for 
pengene. 

I praksis lukker det nuværende sekretariat pr. 31.12. og genåbner i ny ordning 
d. 1.1.18. 

På lørdag er der budgetmøde i DIF, hvorefter vi kan komme det nærmere. 

 
Strategiaftalen: Jan skal mødes med Martin og udviklingskonsulenten fra DIF 

om det forslag som bestyrelsen beslutter som forslag i aften. Punktet 
behandles under Økonomi/budget 2018-2021. 

 
FIE kongres: Der er to punkter, der skiller sig ud: 

1. Ændring på kården: umiddelbart ser det ud til at der er divergens i 
holdningerne. Man vil gøre kårdefægtningen mere aktivt. Præmissen er at gøre 

fægtning mere seervenlig. Den præmis køber Jan ikke og vil derfor stemme 
imod på den kommende kongres. 

2. OL-kvalifikationskrav: det handler om at få ændret kravene til to 
kvalifikationer, der er uafhængige af hinanden. Det vil øge chancerne for 

individuelle fægtere fra små fægtenationer. Ved at tage holdudtagelsen som 
forudsætning for individuel, så 'vinder' de store lande altid. Pierre Thulberg, 

Sverige, indsamler p.t. data til sagsfremlæggelsen. 

 
Nordisk Union Kongres: Trekanten får ikke længere NM fra 2019; man er 

tilbage på turnusordning. 
Statutterne for Nordic Union er lavet om. Man beholder formandsposten, men 

laver bestyrelsen om til beslutninger, hvor alle lande spørges om alle 
spørgsmål. 



(Ændringerne i FIE-sæsonplanen fra 2018: satellitter bliver samlet i starten af 

sæsonen og alle world cups flyttes over i forårssæsonen.) 
 

Materiel: Ole køber 2 PC'er. De må gerne leveres til Trekanten Open. 
Der er kommet støtte fra FIE til nogle apparater. Der er lidt med transporten, 

hvor man prøver at finde en smart løsning, så vi får mest muligt udstyr for 
pengene og betaler mindst muligt i transportomkostning. 

Nikolaj Katkær, assistenttræner i Glostrup, vil gerne være materielforvalter. 
Der skal laves kontrakt til ham og han skal ud at besøge Leman. Simon 

foreslår, at man køber sig til et lille 'intro-kursus' hos Poul Gandrup. 
Der er forslag om at droppe materiel-depotet og få tingene ud at stå hos 

interesserede klubber. Hensigten er at spare depotudgiften og 
vedligeholdelsesudgiften. Dette vil være muligt, hvis der kommer et 

stævnemetariel-sponsorat fra Leon Paul, som har udstyr i depot i bl.a. 
Tyskland, som så kan køres til DK til eksempelvis Trekanten International og 

Cadet Circuit. Der bliver så en udfordring med materiel til træningslejre. 

Punktet er uafklaret. 
 

4. Meddelelser fra udvalg. 
 

B&U:  
Der er hængepartier med ranglistestævnerne på B&U.  
Fleuretcup'en ser ikke ud til at blive til noget. ??? 
 
Elite: 
Afviklede opgaver:  
 
De punktopstillede opgaver er fra eliteudvalgets årshjul - med kommentarer på status. 
 
AUGUST  

• Afslutte og offentliggøre program for træningssamlinger 2017-18  - slået op i Bruttotruppen på 
FB og sendt ud pr. mail til alle på bruttolandsholdet og deres trænere. 

• 'Årshjul' til ekstern kommunikation ”udadtil”, så alle stakeholdere kan følge med i hvad der 
sker hvornår i løbet af året i forhold til kadet/junior/U23/senior EM/VM/OL udtagelser - 
foreløbig udleveret som liste over væsentlige datoer, offentliggjort på FB og udleveret i.f.m. 
trænermøde i september 

• Offentliggøre bruttolandshold samt administration af DFF-Bruttotruppen på Facebook - 
løbende 

• Opstart manual for kommende talentklubber - dette arbejde er startet op af Laurence og 
Louise tilbage i maj 2017måned  

• henvendelse til mulige talentklubber 
• gennemgang af hjemmeside - udestå 

 
SEPTEMBER 

• Møder med potentielle/interesserede talentklubber - Laurence har afholdt møder med JAF og 
Ålborg Fægteklub. Næste møder planlægges at finde sted i oktober og november 

• Gennemgang og justering af eksisterende politikker og strategier - igangsat, udkast gennemgås 
på EU-møde midt oktober 

 



Vi har afholdt træner-møde 9.9. med  to primære emner; samarbejder mellem klubber 
(ønsker og tilbud) samt landstræner (behov og ønsker).  Vedhæftet findes oversigt over 
inputs fra klubberne på de to emner. 
 
F.s.a. samarbejderne udsender vi i oktober en samlet oversigt med anbefalinger og 
opfordringer fra EU. Vi har opstartet dette i forbindelse med ekstra-uddelingerne af Leman-
midlerne til kadet og junior fægterne i Bruttotruppen. I denne forbindelse er der skabt 
overblik over talent fægternes stævneaktivitet i 2, halvår 2017, som kommunikeres til 
trænere, fægtere og forældre som værktøj til at forbedre den indbyrdes kommunikation og 
samarbejde trænere, forældre og fægtere imellem. 
 
F.s.a. landstrænerfunktionen, så vil de indkomne ønsker/behov fra klubberne sammenholdt 
med den økonomiske ramme, som bestyrelsen skal stikke ud for perioden 2018-21 danne 
grundlag for EUs anbefalinger til bestyrelsen angående landstrænerfunktion i perioden. 
 
Vi afholdt i alt 11 timers EU-møde henover weekenden 9.-10. september. På dagsorden var 
trænermøde (forberedelse, afvikling, evaluering, sammenfatning), code-of-conduct, justering 
af politikker og strategier, parallel-kriterier for dansk fægter bosat i USA, Leman-midler, 
revision af årshjul, 1. gennemgang af økonomi og implementering af strategi Spor 2. 
 
Vi har afholdt sæsonens første bruttolandsholdstræningssamling i weekenden 9.-10. 
september med deltagelse af 34 fægtere. En veltilrettelagt og vel-gennemført lejr med stor 
koncentration og engagement hos fægterne. Fokus er på værdier og mental motivation. 
Samlingen er evalueret af såvel deltagere og arrangører (sportschefen og Flemming fra EU). 
Evaluering fremsendes efter anmodning, hvis I vil læse den. 
 
Leman-midlerne: vi har valgt at fokusere de resterende midler i ordningen - udover de 
sædvanlige 500,- pr. fægter pr. tur - på støtte til trænerledsagelse, dommergebyrer og 
holdgebyrer i håb om at inspirere til at styrke dels samarbejde mellem klubber, dels mindske 
en økonomisk barriere som dommergebyr, når der er 5 eller flere fægtere til et stævne, og 
dels styrke sammenholdet og team-arbejdet ved holdfægtning. I skrivende stund støttes 90 
individuelle stævnedeltagelser, 15 trænerledsagelser, 7 dommergebyrer og 5 holdstarter i 
efteråret 2017. Herefter er der max. 5.000,- tilbage i ordningen. Puljen forventes at blive helt 
opbrugt i 2017. 
 
Næste opgaver: 
 
OKTOBER 

• Redigering og tilpasning af talentklubsmanual - 1. udkast gennemgås af EU 14.10. 
• Evaluering af EM og VM på talent og elite 2017 m.h.p. anbefalinger for 2018 

 
Herudover vil der blive arbejdet med: 
- code of conduct 
- talent- og elitepolitik og strategi 
- økonomi og implementeringsplan for strategi Spor 2 
- møder med potentielle talentklubber 
 
30.9.17 - Louise Seibæk, formand DFF-EU 
 
 
 



Bredde: 
Vi afholdt vores udvalgsmøde den 5 september 2017 i Vordingborg Fægteklub. Det gav os 
mulighed for at se faciliteterne og høre lidt mere om de muligheder og udfordringer klubben 
stå overfor. 
Følgende blev drøftet:  
Trænersituationen: 

I strategiaftalen er der i spor 1 et initiativ der omhandler trænersituationen i DK, 
Sofie vil være ansvarlig for dette punkt og vil i sammen med Martin Wiuff komme 
med et oplæg på nuværende situation og forslag til hvordan vi får flere trænere i 
DK. Dette initiativ ser breddeudvalget for at have høj prioritet, da der allerede i 
dag er udfordringer med at få nok træner kapacitet i flere klubber. 

Dommersituationen: 
I dag er det de enkelte klubbers ansvar at uddanne dommere og det afhænger af 
de enkelte trænere/bestyrelsens evne til at have fokus på dette vigtige område. 
Mads Hejrskov er ansat af DFF til at afholde dommerkurser og eksaminer. I det 
nuværende format er det ikke tilfredsstillende. Peter taler med Mads om hvordan 
vi fremover skal tilsikre et væsentligt højere niveau med hensyn til 
uddannelsesbeskrivelser teoretisk og praktisk så der ikke er tvivl om hvad det 
kræver at bestå. Lars har i den forbindelse udarbejdet et forløb for Sabel 
dommere som vi uden tvivl vil kunne får god inspiration fra.  

Eventuel 

Der var enighed om, at vi bør tilstræbe at afholde et antal af vores møder i klubberne når 

muligt. 

Martin Wiuff overrakte en lille gave til Vordingborg Fægteklub for at markere klubbens 10 års 

jubilæum.  

Jan har valgt at trække sig da han pt ikke har den tid det kræver at være aktivt medlem af  

udvalget, inden næste møde vil vi have aftalt med en af suppleanterne at overtage Jan’s plads.  

Når Strategiplanen og Budget 2018-21 endeligt besluttet vil vi med dette som udgangspunkt 

fastlægge den endelige plan/årshjul for Breddeudvalgets opgaver.  

Næste møde 

Tirsdag den 24 oktober 2017 i Roskilde Fægteklub 

Endnu engang mange tak til Erik for et veltilrettelagt møde i Vordingborg. 

 
 
Veteran: 
8-10 september afholdt træningslejr i Gilleleje med 20 deltagere 
  
Om 14 dage tager vi til VM i Maribor med 9 deltagere og 2 trænere samt flere supporters 
  
Vi er blevet tildelt EM for hold 2020. Der forventes 100 hold- 
 
5. Ændring af forretningsorden 



Det nye forslag skal godkendes på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder. 

Det er godkendt 1. gang på dette BM. 
Mht. Majkens henvendelse: hører til i eliteudvalget.   

I forlængelse af det: Der er ikke en klar opgavefordeling i forhold til hvem, der 
sender første svar på henvendelser til bestyrelsen uanset at emnet evt. måtte 

høre til et bestemt udvalg. Jan har talt med Steen Bjerre om en 
kommunikationsplan ifm. forretningsorden, men det er ikke igangsat. Derfor 

indtil videre: Den der først falder over mailen svarer med en skelen til i hvilket 
udvalg, sagen naturligt vil høre til. 

 
6. Økonomi 

Leman har meldt ud på skrift , at de kun vil have at vi holder os til den 
procedure, vi selv har meldt ud, nemlig de 500,- pr. fægter pr. tur. De ønsker 

overskudspengene overført til næste år. Det er uklart om vi så næste år har 
130.000 eller om de 30t bare indgår i de 100 t i 2018. 

Problemet lige nu er de uddelinger til trænerledsagelse, dommergebyr og 

holdgebyr, som er meldt ud via eliteudvalget. Jan taler med Thomas/Leman 
om, hvad mulighederne er nu. Så mandag er der muligvis en afklaring på 

Leman. 
 

Leon Paul sponsorat tilbyder 8 fulde sæt (der er udleveret 5 allerede) + 20 
gange rabatting, hvor man kan få 20% på udstyr og 50% på maske i danske 

farver. Og så er der materiel-sponsoratet. Leon Paul har tilbudt at vi kan købe 
til samme priser som for kineserudstyr. Der skal regnes på tingene og 

forhandles lidt frem og tilbage mht. stævneudstyrs-leverancerne, som skal 
køres op fra Tyskland.  

 
Lejlighed i Århus: Udlejningsselskabet vil gerne opsige den, men så ryger 

Krystoff ud, for han kan ikke overtage lejemålet. Han vil gerne blive boende. Vi 
fortsætter derfor formelt som lejer, og beløbet viderefaktureres til Krystoff. 

Der er ikke bundet noget depositum. Ole efterlyser ekspertise udi udarbejdelse 

af huslejekontrakt til Krystoff. Ole sikrer forbundet i.f.t. opsigelsesvarsel, 
således at DFF ikke hænger på et helt kvartals leje, i det øjeblik, Krystoff 

måtte opsige sit lejemål. 
Der er ikke fodslag blandt de jysk-fynske klubber vedr. deres fortsatte 

engagement med Krystoff. Der har skullet være møde, det har der ikke været 
endnu. Forbundet kører nu på fjerde og sidste støtteår. Denne 

overgangsordning på jysk/fynsk klubstøtte fra DFF udløber med årets udgang. 
 

Lejlighed i København/Charlottenlund: der er bundet et depositum i dette 
lejemål. Boris Fiamenco bor der. Det vurderes, at det ikke vil tjene forbundets 

image, at opsige Fiamenco, hvorfor arrangementet fortsættes, hvor DFF er 
lejer og fremlejer til Fiamenco. 

 
Budget/status økonomi 2017: Det vurderes, at DFF kommer ud af sæsonen 

med et overskud - også hvis vi fastholder det lovede til seniorfægterne i 

forhold til afregning for EM og VM. Ole opdaterer 2017-prognosen på søndag: 
hvis den udviser et forventet overskud på +100t, så fastholder vi det lovede i 

afregningen af senior EM og VM. Hermed har vi også en buffer at tage af til 



evt. damage repair i forhold til de lovede Leman-midler til 

træner/dommer/hold, ligesom vi kan hensætte til budget for 2018. Såfremt 
prognosen udviser mindre end +100t i overskud, revideres afregningen til 

seniorerne for EM og VM. Ole fremsender prognosen søndag. 
 

Budgettet 2018-2021: blev gennemgået og er rettet til - fremsendes af Jan.  
OBS: der blev ikke foretaget egentlige ændringer i del- og/eller resultatmål i 

forhold til strategien, kun mindre nedjusteringer på enkelte budgetpunkter i 
forhold til ansøgningsbudget, herunder landstræner, som det største 

enkeltpunkt. Det samlede budget og plan for udmøntning af strategiplanens 
spor 1, 2 og 3 skal med til mødet med DIF-konsulenten, hvorfor budgettet 

endnu ikke er endeligt godkendt. 
Her fremhæves tre væsentlige noter fra debat og beslutning vedr. budget 

2018-2021: 
1. Udvalgene for B&U, bredde og veteran skal have nogenlunde lige 

økonomiske vilkår for sammenlignelige aktiviteter. De ingen grupperinger 

modtager støtte til trænerledsagelse til mesterskaber eller andre store stævner 
inden for B&U eller bredde - og heller ikke talentfægtere på kadet og junior - 

finder man det ikke rimeligt at afsætte kr. 20.000,- til trænerledsagelse på 
veteran heller. Veteran opretholder støtte til de to årlige og meget velbesøgte 

træningslejre. B&U fastholder et beløb på 10.000,- til ranglistevindere. Og 
breddeudvalget har budget til dommeruddannelse. 

2.  Det vurderes af såvel sportslige som politiske grunde formålstjenligt at 
fastholde en landstrænerfunktion i et eller andet omfang. Der genindføres 

derfor et budgetpunkt under Spor 2 med kr. 100.000,- til landstrænerfunktion 
efter såkaldt hollandsk model. Eliteudvalget laver oplæg sammen med 

sportschefen. 
3.   Det vurderes muligt at fundraise kr. 100.000,- årligt. Jan og Louise udgør 

indledende task-force, som over en række arbejdsmøder identificerer fonde, 
ansøgningsformål og budgetter samt skriver ansøgningerne. 

 

7. Eventuelt 
Kommunikation: Jan vil gerne have en nutidig udgave af et fægteblad, hvor 

alle fægtemiljøets fortællinger samles. Der mangler et forum for beretninger 
fra stævner, lejre, nyheder om trænere etc. Det er Steen og Jan, der brainer 

på dette. 
Jørgen: hygiejnen er for ringe ved klubbernes polterabend-arrangementer. Det 

er for dårligt og det skader forretningen. 
Peter: har startet et projekt op med Lars Peter og Hans von der Osten, der 

sammen skaber nyt initiativ Epée Center Copenhagen. Målgruppen er talent og 
elitefægtere, det vil sige sidste års kadetter, juniorer og seniorer. For fægtere 

der gerne vil noget mere. Ikke en konkurrerende klub men et yderligere 
træningstilbud. Med indfløjne trænere, á la polske Tomasz Motyka. 

Årshjul: det fik vi ikke talt om. 
 

 

Ref. 4.10.17 / Louise Seibæk 


