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Bestyrelsens beretning
2017



Beretning

• Resultater

• Nye klubber 

• DIF EFC/FIE

• Fremtiden

• Kommunikation



Resultater - sportslige

Jørgen Kock
Bronze EM fleuret 70 +

Jonas Winterberg-Poulsen vinder igen guld til 
Cadet Circuit-stævne

Tobias Jeppesen
Bronze Kadet kårde

NM Senior Herre 
3 våben 3 x guld
Frederik vd Osten
Thomas Berg
Sebastian Bringstrup



Nye klubber 2017



DIF – Strategiaftalen

• God proces 
• God involvering
• Flot strategi
• Skidt tildeling af midler

Derfor er det naturligt at overveje - Var det så spildte kræfter? 

JA – på kort sigt

NEJ – i det lange løb har vi taget hul for en forandring af DFF-

organisationen som er tvingende nødvendig, vi har lanceret fundamentet 

for vores fremtidige talent og elitevirksomhed, og vi har prioriteret at 

skaffe vækst – hvor potentialet er størst pt. dvs. i Vestdanmark!



EFC/FIE

Vi blev igen i 2017 støttet af FIE’s materiel 

støtte hvilket vi er utrolige taknemmelig over. 

I år bestilte vi blandt andet noget sabeludstyr som vi har 

udlånt til DSI (dansk sabel initiativ). 

DSI er ikke en klub under DFF, men en forening som 

arbejder på at udbrede glæden ved sabel fægtning i 

Danmark.

DSI har vist at de igen og igen stiller op på vores lejre for 

at give andre fægtere en oplevelse i Sabel fægtningens 

skønhed. Det er et uselvisk og flot arbejde..

Træningslejr for 
senior herrekårde  i 
Haapsula hjem by 
for Endel Nelis



Fremtiden 2018/2019

Vi har efter den slemme økonomiske 

skuffelsen ved DIF’s fordeling genrejst os. 

Det gælder både vores ansatte såvel jeres valgte frivillige. 

DFF må kikke fremad, og arbejde med de rammebetingelser 

som vi tilbydes. 



Fremtiden 2018/2019

Ny organisation: 

Tak for input – det afgørende vigtigt at I deltager

6. maj møde, hvor opgaver og model mødes.

1.Juli kommer der et oplæg til klubberne

https://issuu.com/wiuff/docs/strategiaftale_2018-21_pixibog



Fremtiden 2018/2019



Involveringsmøder – svar fra klubber

Involveringsmøder 06.03. Vest og 15.03. Øst

Deltagende klubber (7 af 37 mulige):

(medlemstal 741 af 1608) 

Vest:                                    pers. Øst                                    pers.

Aalborg FK                              1 FAD (FK Aramis Dragør)         1

FK Sydjylland                          1 HFK (Hellerup FK)                    2

JAF (Jysk Akademisk FK)      2 Trekanten – Kbh.                     2

GLF (Glostrup FK)                    1

(DFF                                          4) (DFF                                          4)              



Overvejelser ved valg af organisationsstruktur

Vision: Vi vil være et professionelt, olympisk forbund – der handler innovativt 

og har fokus på det gode fægtemiljø for alle (DFF's bestyrelse i januar 2014).

Mål og strategier: DFF-DIF-strategiaftale 2018-2021 (minibog)

Værdier: F.x. demokrati, magt og indflydelse, transparenthed, diversitet, 

osv.

Hvilke værdier er vigtige for jer klubber i forhold til 
organisationen?

Vedr. pkt. 1-2: Idégrundlag – vision – mål/strategier – værdier – SOL fremfor LOS.

http://www.faegtning.dk/media/3813/strategiaftale-2018-21-pixibog.pdf


Overvejelser ved valg af organisationsstruktur

Hvilke værdier er vigtige for jer klubber i forhold til organisationen?

Aalborg JAF FKSJ FAD GLF HFK FKT
Demokratiet – at 
klubberne har magt og 
indflydelse

Klubindflydelse uanset 
klubstørrelse 
(stemmevægt)

Demokrati – man skal 
vide på forhånd, hvem 
der stiller op og hvem, 
man kan stemme på –
som ved folketingsvalg 
(ndf. transparens)

Transparens
- Fx at opgaver og roller 
er klare 

Diversitet –
ligeværdighed for store 
som små klubber 
(repræsentativt?)

Transparens – ovf.
(vide hvem der 
opstiller)

At opgaver bliver løftet 
og løst godt, kan veje 
tungere end 
demokratisk 
indflydelse.  Fx gennem 
udpegede frem for 
valgte personer

At opgaver bliver løftet 
og løst godt, kan veje 
tungere end 
demokratisk 
indflydelse.  Fx gennem 
udpegede frem for 
valgte personer

Professionalisme

Neutralitet Objektivitet og 
neutralitet – man er 
der for at løse  fælles 
nationale mål, ikke for 
egne agendaer.

Det er en frivillig 
organisation – grænser 
for opgaveløft 
(kvantitativt og 
kvalitativt) i fht. 
forventninger.

Åben dialog Lydhørhed og respekt 
(tolerance)

Innovation



Fremtidens opgaveløsning i DFF

Stævner – plan og adm.

Stævnemateriel

Elite og landshold

Klubstarter - hjælp

Rådgivning

Ranglister – adm. af

Repræsentation DIF og TD

Talentudvikling

Træneruddannelse

Dommeruddannelse

Klubudvikling

Strategier og politikker

Internationalt arbejde – EFC, FIE, NFU

Nuværende opgaver (alfabetisk):

Noget helt nyt/ andet?

Lejre – fx B&U og vet.

Kommunikation – www, mails, FB ect.

P
rio

ritér 1
-8

HEMA-udvikling
Projekter – som fx i strategiaftale

Vedr. pkt. 3-4: Kerneopgaver - Hvilke opgaver skal varetages af forbundet?



Fremtidens opgaveløsning i DFF 
Kerneopgaver - Hvilke opgaver skal varetages af forbundet?

Prioritet Aalborg JAF FKSJ FAD GLF HFK
(ikke 

prioriteret)

FKT

1. Talentudvikling Klubudvikling Træneruddanne
lse

Træneruddanne
lse

Strategier og 
politikker

Elite og 
landshold

Strategier og 
politikker

2. Lejre – fx B&U og 
vet

Rådgivning Klubstarter -
hjælp

Dommeruddan
nelse

Repræsentation 
DIF, TD, FIE, 
EFC, NFU

Talentudvikling Elite og 
landshold

3. Træneruddannelse Træneruddannels
e

Elite og 
landshold

Klubudvikling Elite og 
landshold

Lejre – fx B&U 
og vet.

Dommeruddan
nelse

4. Klubudvikling Dommeruddannel
se

Lejre – fx B&U 
og vet

Klubstarter -
hjælp

Klubudvikling Træneruddanne
lse

Træneruddanne
lse

5. Elite og landshold Lejre – fx B&U og 
vet

Dommeruddan
nelse

Repræsentation 
DIF, TD, FIE, 
EFC, NFU

Projekter Repræsentation 
DIF, TD, FIE, 
EFC, NFU

Stævnemateriel

6. Dommeruddannelse Stævner – plan og 
adm.

Stævner – plan 
og adm.

Elite og 
landshold

Stævner – adm. 
og plan

Strategier og 
politikker

Kommunikation

7. Stævner – plan og 
adm.

Stævnemateriel Stævnemateriel Stævnemateriel Træneruddanne
lse

Rådgivning Projekter

8. Lige muligheder i 
Vest og Øst

Ranglister – adm. 
af.

HEMA-udvikling Kommunikation 
- nytænkning

Dommeruddan
nelse

Repræsentation 
DIF, TD, FIE, 
EFC, NFU



Strukturmodel – indflydelse, styring, kontakt

Hvor vigtigt er det for jer klubber med politisk valgte repræsentanter til alle udvalg?

Aalborg JAF FKSJ FAD GLF HFK FKT
Det er vigtigt med 
valgte repræsentanter 
hele vejen igennem. 
Det betyder noget for 
transparens og 
fastsættelse af politik 
og mål

Vigtigt at bestyrelsen 
er valgt, mens man i 
udvalg kunne nøjes 
med valgte 
udvalgsformænd

Vigtigt at bestyrelsen 
er valgt, men 
bestyrelsen selv kan 
vælge udvalgspersoner

Direkte valg til alle 
bestyrelsesposter er 
vigtigt, så man ved, 
hvad man får.

En ordning hvor 
Bestyrelsen indstiller 
folk, der kan stemmes 
på til udvalg er 
acceptabel

Alle opstillede skal i 
højere grad være 
kendt på forhånd

Diversitet er vigtigt

At opgaver bliver løftet 
og løst godt kan veje 
tungere end 
demokratisk 
indflydelse
- Fx gennem udpegede 
frem for valgte 
personer

At opgaver bliver løftet 
og løst godt kan veje 
tungere end 
demokratisk 
indflydelse
- Fx gennem udpegede 
frem for valgte 
personer

De, som bestyrelsen 
udpeger, skal være 
kendt på forhånd.

Strukturmodel nr. 2 
”Opgave/faglighedsmo
del” vil være at 
foretrække.

Strukturmodel nr. 2 
”Opgave/faglighedsmo
del” vil være at 
foretrække.

Vi kunne egentlig godt 
lide model 2, hvor der 
var de helt essentielle 
udvalg til essentielle 
kerneopgaver og 
resten var 
projektgrupper. 
Dynamisk og man kan 
måske arbejde med 
ressourcepersoner

(Kun klubber der er 
tilstede bør kunne 
stemme)

(Det med fuldmagt er 
ikke så fedt)



Sidste ord fra klubberne vedr. org.struktur

Vest:

JAF: Det bør være mere transparens i DFF’s arbejde og bedre 
synlighed af, hvad DFF laver

JAF: Få udvalgenes arbejde til at fungere bedre – også når de er 
sammensat på tværs af øst og vest.

FKSJ: Færre udvalg vil være en forbedring.

Øst:

GLF: Strukturmodel nr. 2 ”Opgave/faglighedsmodel” vil være at 
foretrække.

FKT: Fuldmagter eller ej? Alternativt som mulighed for 
brevstemme. Det bør medinddrages ved vedtægtsændringer.



Fremtiden 2018/2019

Ny organisation: 

Tak for input – det afgørende vigtigt at I deltager

6. maj møde, hvor opgaver og model skal forenes.

1.Juli kommer der et oplæg til klubberne.

https://issuu.com/wiuff/docs/strategiaftale_2018-21_pixibog



Fremtiden 2018/2019 – sponsorer



Kommunikation m.v.

Fægtebladet skal genopstå:

- Oplevelser fra fægtere
- Kommunikation fra ansatte og ud
- Invitation
- Resultater
- Platform for annoncører 
- Nyt om regler m.v.

Fantastisk rejse vil du med? 



Dagsorden
S



Eliteudvalget 
2017



Eliteudvalget 2017/18

Valgt på repræsentantskabsmøde april 2017: 
for 2 år Stig Jørgensen
for 1 år Louise Seibæk
suppleant Majken Linnemann Jensen
udpeget af bestyrelsen Flemming Olstrøm

Konstituering april 2017: 
Stig Jørgensen formand

Re-konstituering juli 2017: 
Louise Seibæk formand
Majken Linnemann Jensen ordinært medlem

Sportschef deltager ved alle møder



Overordnede opgaver

• Revision af kriterier

• Nye politikker og strategier for talent og elite

• Implementering af Strategiaftalens Spor 2
• EliteProjekt for senior herre fleuret og senior herre 

kårde, holdsatsning, Team Danmark støttet 2018-20

• Projekt for Udvikling af Talentmiljøer i Danmark (uden 
for Hovedstaden) 2018-21

• Udtagelser og tilrettelæggelse af EM og VM



Øvrige opgaver

• Forretningsorden

• Årshjul

• Code of Conduct

• Leman-midler

• Facebook

• Ansættelse af sportschef på fuld tid



Tidsforbrug

• 7 udvalgsmøder, i alt 45 timer (plus 
transport)

• Hertil klubbesøg, trænermøder, 
skypemøder, bestyrelsesmøder, 
økonomimøder, ansættelsesmøder, 
træningssamlinger, korrespondance og 
hjemmearbejde.........timeforbrug ukendt



Eliteprojekt

• Projektbeskrivelse - satsning på hold, 
opbyggelse af professionel tilgang

• Aftaler holdledere
• Aftaler med fægtere
• Konsulenttrænere
• Sportschef
• Leon Paul sponsorat

Målsætning: opbygning af professionel kultur og verdensklasseatleter
med deltagelse i OL 2020 og medalje til EM. TD-forbund fra 2021.  



Projektet for Udvikling af Talentmiljøer 
i Danmark - i daglig tale TiD

• Talentudviklingsmanual

• Møder med klubber

• Aftaler med klubber

• Opstart ved bruttolandsholdssamlingen i Karup i maj

Målsætning: opbygning af fem talentudviklingsmiljøer i DK, heraf min. 2 i
Jylland, mhp at styrke fødekæden til eliten.



Udtagelser og tilrettelæggelse af EM og VM

• Sæsonplan og evaluering

• Møde med trænere og ledere

• Træningssamlinger

• Planlægning, logistik, vejledning EM/VM

• Chef de Delegation

• Økonomi



Sportslige resultater

Senior Dame

Fleuret ind.:      105 - WC Algier, Laeticia Jørgensen

Senior Herre

*Kårde ind.:       5 - SWC Stockholm, Patrick Jørgensen

*Kårde hold:      9 - EM Tbilisi

*Fleuret ind.:      1 - SWC Copenhagen, Thomas Berg

*Fleuret hold:     4 - WC Tokyo

Junior Dame

*Kårde ind.:       22 - WC Manama, Sarah Larsen

*Fleuret ind.:      44 - EM Sochi, Laeticia Jørgensen

Junior Herre

*Kårde ind.:       21 - WC Manama, Nicolaj Alexandersen

*Fleuret ind.:      22 - WC Havana, Sophus Landorph

*Fleuret hold:     10 - WC Leszno

Bedste resultater blandt fægtere på brutto-landsholdet sæson 2017-18. For senior medregnes EM/VM 2017.
* Kategorien repræsenteret ved EM og VM 2018

Eliteudvalget



Sportslige resultater

Kadet Dame

*Kårde ind.:        44 - CC Espoo, Tabita Christensen

Kårde hold:        12 - CC Espoo

*Fleuret ind.:       37 - CC Manchester, Marie Winterberg-Poulsen

*Fleuret hold:      15 - EM Sochi

Kadet Herre

*Kårde ind.: 3 - CC Copenhagen, August Lindstrøm

Kårde hold: 18 - CC Copenhagen

*Fleuret ind.: 2 - EM Sochi, Jonas Winterberg-Poulsen

*Fleuret hold: 4 - CC Thessaloniki

Eliteudvalget



Hvad bliver det næste?

• Opstart TiD - + 1 klub

• Evaluering af 1. år EP

• Videreudvikling af kriterier

• Videreudvikle samarbejder, 
vidensdeling, netværk

• Talentudvikling i hjemmet: 
forældres roller

Vi er kun lige begyndt…..vi vil gerne fortsætte……



Spørgsmål

?



B&U 2017



B&U 2017 Status

• Sæsonstart med sommerlejr – se bilag med statistik

• Fik fejret ranglistevinderne ved første ranglistestævne

• Afholdt (og planlagt afholdt) samlet 6 ranglistestævner

• 1½ færre stævner end sidste år – Syddanmark Open nu 
udelukkende kårdestævne og frafald af ét 
ranglistestævne 

• God gang i de lokale cupper, herunder Fleuret cuppen 
på Sjælland, der fortsætter i god gænge

• Brugt meget tid på strategi- og budgetdrøftelser 





Fremtiden:

• Deltager i arbejdet med strategien - spor 1.5 -
arbejdsgruppe

• Ser på stævne-/lejrbehov og ønsker – noget nyt må ske

• Overvejer at invitere til, at vi allerede næste sæson 
prøve nye stævneformer af – formål: at få flere 
deltagere

• Budgetudfordringer i forhold til indsatser – kalder på 
kreativitet



Spørgsmål

?



Breddeudvalget 
2017



Hvemer vi?

Valgt på repræsentantskabsmøde april 2017: 
for 2 år Jan Berg
for 1 år Peter S. Linnemann
Suppleant Erik Pock
Suppleant Lars Roark
Udpeget af bestyrelsen Sofie Helene Olsen

Konstituering april 2017: 
Peter S. Linnemann formand

Ændringer oktober 2017: 
Erik Pock afløser Jan Berg



Opgaver

Revision af opgaver i henhold til nuværende vedtægter og 

Strategiaftale 2018-21

Prioritering af opgaver

Implementering af Strategiaftalens Spor 1

Flere fægtere i Danmark

Dommeruddannelser

Træneruddannelser

Forretningsorden

Årshjul



Spørgsmål

?



Veteranudvalget 
2017



Veteranudvalget 2017 Status

Aktiviteter for veteraner 2017-18

Veteran træning 2 gange per uge i HFK med lektioner hver gang af Viktor Gårdsted

Indenlandske stævner:

DM for veteraner afholdt af Gilleleje Fægteklub

Jule stævne for veteraner afholdt af Trekanten 

Internationale Stævner:

EM  Individuelt Chiavari, Italien Vi stillede med 6 deltagere samt 1 træner

Jørgen Kock fik 7ronze på fleuret og Annette Peterson blev nr. 6

VM i Maribor, Slovenien Vi stillede med 9 deltagere samt 2 trænere .

Vi klarede os pænt, dog ingen top placeringer.

Vi  har nu i de få år Veteran Udvalget har eksisteret opnået i alt 9 medaljer ved de officielle 

VM og EM. Vi synes selv, det er flot i betragtning af, vi er oppe mod de store fægtenationer, 

og hvor få vi er.  



Veteranudvalget 2017 Status

Træningslejre:

I samarbejde med Gilleleje Fægteklub er der afholdt 2 træningslejre Gilleleje af flere dages 

varighed 

Der har været stor tilslutning fra Sverige, Norge og Danmark begge gange

Administrativt:

Der sidder veteraner i diverse udvalg 

Jeg er medlem af bestyrelsen i det Europæiske Veteran Fægte Forbund med en del "mailing" 

bestyrelses arbejde. Endvidere supervision af opsætningen af det medicinske beredskab ved 

EM

I øvrigt:

Om få dage drager vi til EM individuelt  for veteraner i  Alkmaar, Holland. Hvor vi stiler med 4 

hold i alt 15 fægtere 1 træner samt talrige supportere og observatører



Veteranudvalget 2017 Status

Træningslejre:

I samarbejde med Gilleleje Fægteklub er der afholdt 2 træningslejre Gilleleje af 

flere dages varighed 

Der har været stor tilslutning fra Sverige, Norge og Danmark begge gange

Administrativt:

Der sidder veteraner i diverse udvalg 

Jeg er medlem af bestyrelsen i det Europæiske Veteran Fægte Forbund med en 

del "mailing" bestyrelses arbejde. Endvidere supervision af opsætningen af det 

medicinske beredskab ved EM

I øvrigt:

Om få dage drager vi til EM individuelt  for veteraner i  Chiavari, Italien.



Spørgsmål

?
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Økonomi

2017 Regnskab 
&

2018 Budget



Regnskab  2017

Se bilag



Budget  2018



Dagsorden
S



forslag-til-vedtaegtsaendring-fra-dffs-
bestyrelse-repmoede-2018.

http://www.faegtning.dk/media/3895/forslag-til-vedtaegtsaendring-fra-dffs-bestyrelse-repmoede-2018.pdf


http://www.faegtning.dk/media/3892/forslag-
til-vedtaegtsaendringer-fra-aramis.pdf

http://www.faegtning.dk/media/3892/forslag-til-vedtaegtsaendringer-fra-aramis.pdf


Dagsorden
S



Foreningskontingent

Bestyrelsen forslår:
Uændret



Dagsorden
S



Valg i forhold til vedtægterne

Til DFF’s bestyrelse er valgt følgende: 

Jan Sylvest – IKKE på valg 

Ole Kokborg – på valg i 2018 ønsker genvalg 

Gre Stensgaard - på valg i 2018 ønsker genvalg 

Steen Bjerre – Udtrådt  (Simon er indtrådt og ønsker ikke valg)

Suppleant - Simon Jeiner –– på valg i 2018 ønsker ikke genvalg 



Valg i forhold til vedtægterne

Til Eliteudvalg er valgt følgende: 

Louise Seibæk – på valg i 2018 ønsker genvalg 

Majken Linnemann – på valg i 2018 ønsker genvalg 

(indtrådt i stedet for Stig Jørgensen) 

Suppleant – på valg? 



Valg i forhold til vedtægterne

Til B&U-udvalg er valgt følgende: 

Catharina Winterberg - på valg i 2018 ønsker genvalg 

Thibaut Guilbert – IKKE på valg i 2018 

Marianne Falk Portved – på valg i 2018 – 1. suppleant 

Jasper Carlsen – på valg i 2018 – 2. suppleant 



Valg i forhold til vedtægterne

Til Bredde-udvalg er valgt følgende: 

Peter S. Linnemann – på valg i 2018 ønsker genvalg 

Jan Berg – udtrådt 

Erik Pock – 1. suppleant – på valg i 2018 ønsker genvalg 

Lars Roark – 2. suppleant – på valg i 2018 ønsker genvalg 



Valg i forhold til vedtægterne

Til Veteran-udvalg er valgt følgende: 

Jørgen P. Kock – IKKE på valg i 2018 

Marianne Falk Portved - på valg i 2018 ønsker genvalg 

Erik Pock – suppleant - på valg i 2018 ønsker genvalg 



Valg i forhold til vedtægterne

Til Amatør- og ordensudvalg er valgt følgende: 

Søren Jensen - IKKE på valg i 2018 

Holger Christtreu – IKKE på valg i 2018 

Pål Ramberg - på valg i 2018 ønsker genvalg 

Søren Falk Portved - på valg i 2018 – suppleant ønsker genvalg 

Som kritiske revisorer er valgt følgende: 

Jesper Søndergaard - på valg i 2018 
Holger Christteu - på valg i 2018 



Dagsorden
S



Næste års repmøde

Søndag den 28.april 2019



Dagsorden
S



Årets klub 2018 Glostrup FK:

- For at have et voksenbegynder- og breddehold, der tiltrækker og 
fastholder med superhøjt humør, god træning for voksne 
motionister og megen energi, hvilket kan være en inspiration for 
andre klubber. Seniorholdet har også tiltrukket og genaktiveret 
gamle fægtere.

- Klubben har netop startet dommer for dummies-kursus, som basis 
for dommerudvikling, hvilket også kunne være et eksempel for 
andre.

- Klubben bidrager i forhold til sin størrelse meget stærkt med
deltagere til regionale cupper - i deres tilfælde Condis Kårdecup.

DFF’s bestyrelse ønsker klubben tillykke med titlen: ”Årets klub ”
Klubben vil modtage 3000 kr. til udvikling af klubben



Årets forbundsfrivillig 2018 

Majken Linnemann 

For at utrætteligt gøre det administrative arbejde for 
eliteudvalget som bare er tvingende nødvendigt med 
vores ambitioner. Indsats får forbundet til at fremstå 
professionelt. 
Og er en stor hjælp for fægterne.

Tak for en stor frivillig indsats for DFF

DFF belønner med en FIE-kårde til Majken



Beretning

SLUT


