
 
 

 

Møde 

Titel Bestyrelsesmøde 

Dato 20. februar 2019 

Deltagere Jan Sylvest Jensen, Louise Seibæk, Peter Linnemann, Jasper Carlsen, Gre 

Stensgaard og Catharina Winterberg på tlf. Referent: Marianne Ipsen 

Fraværende Jørgen P. Kock, og Marianne Falk Portved, Ole Kokborg,  

Kopi sendt til (cc) DFF 

Formål 

Bestyrelsesmøde 

Referatpunkter 

 

# Dagsorden Kommentar 

 

1 

Godkendelse af 

referat 8. jan. 

2019  

Referat godkendt. 

 

2 

Godkendelse af 

Dagsorden 

Dagsorden blev godkendt –  

 

3 

Orientering fra 

formanden 

Fægtehus i DK – hvor der kan afholdes stævner. Har holdt møde med Thomas 

Koch. Thomas har flere modeller han tænker kan anvendes. Evt. tale med Niels 

Nygaard, DIF. om andre kunne bruge det.  

Jan nævnte noget om en fysioterapeut – til VM. Jan havde glemt at gøre noget ved 

dette, men følger nu op. Personen skal deles af de nordiske lande (8 lande) 

 

 

4 

Meddelelser fra 

udvalgene 

Veteranudvalget: Der kommer en træningslejr den 31. marts for Veteraner. 

B&U – sommerlejr? Ikke noget nyt fra Marianne – spørge efter referater fra B&U. 

Breddeudvalget  

Breddeudvalget har pt 3 fokusområder; Dommeruddannelsen, 

Træneruddannelsen og Ranglistestævner. Hertil kommer involvering i 

arbejdsgruppen vedr. Stævner og Lejrer. 

Dommeruddannelsen 



 
 

 

# Dagsorden Kommentar 

Lars Roark præsenterede til Breddeudvalget et Dommer- kursusforløb som han 

med succes gennemførte på sabel i 2017.  

Der var enighed om at følgende punkter skal afklares og være en del af 

træneruddannelsen: 

1. Dommeruddannelse/forståelse en del af træneruddannelsen på alle 
niveauer? 

2. Klubtrænere skal drive denne del af udviklingen/grundlæggende forståelse 
af dommergerningen i den daglige træning. 

3. Krav til træneruddannelsen på niveau 2+ at man er dommer? 
 

Breddeudvalget udarbejder et oplæg på dommeruddannelsen der kan dække alle 

våben. Oplæg og kort præsentation (2 slides) til orientering af klubberne på 

repræsentantskabsmøde i april. Herefter involveres klubberne. Erfaren dommer 

skal involveres for at sikre kvaliteten af uddannelsen møder de danske standarder 

og har et niveau der giver mulighed for dem der ønsker at videreuddanne sig til FIE 

niveau. 

Det anbefales at udgifter til dommeruddannelser bliver delvist sponsoreret af DFF.  

Træneruddannelsen 

Der er forskellige opfattelser af, om den undervisning der gives på træner 1/2 lever 

op til de krav/forventninger deltagerne har.  

1. Hvor adskiller den danske træneruddannelse fra den franske? 
2. Mere konkret feedback fra deltagerne på de sidste kurser bliver 

indsamlet. 
3. Undersøge hvorfor nogle klubber foretrækker den franske 

model og ikke nuværende DFF uddannelse. 
Vi fortsætter med nuværende træneruddannelse på niveau 1+2. Vi vil involvere 

trænere der har bestået niveau 3 til at vurdere om den nuværende 

træneruddannelse er tidssvarende og uddanner trænere til den virkelighed de 

møder i dagligdagen og ikke blot opfylder en teoretisk plan. 

Afventer besked om de enkelte breddeudvalgsmedlemmer ønsker at fortsætte 

efter rep-mødet. 

Eliteudvalget:  

Først og fremmest: vi har formuleret et tillæg til reglerne for tilmelding til Cadet 

Circuits og World Cups. Det handler om ansvar for tilmelding og ansvar i tilfælde af 

for sen tilmelding. Det skal vi have bestyrelsens accept af. 
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Nye kriterier for sæson 2019-20 offentliggjort. Ingen væsentlige kommentarer. 

Maxim Valeur udtaget til fleuret-herre-landsholdet som 4. mand. 

Kårdeholdet klarede sig fantastisk i Vancouver med en 4. plads - og Patrick 

præsterer meget konsistent på individuel. Laurence har sendt en anmodning til TD 

om de vil se på ekstra støtte til Patrick på baggrund af dette. Der forventes svar i 

løbet af foråret. 

Forestående er revision af skabelon for sæsonplanerne for bruttolandsholdet og 

en diskussion af bruttolandsholdets betydning, håndhævelse af kriterier for 

deltagelse etc. 

Vi er begyndt at se fremad og ønsker i højere grad at arbejde med udvikling 

fremfor drift. Vi er bekymrede for fremtidens bruttotrup og rekruttering og 

fastholdelse af talentfægtere, og det er nødvendigt at prioritere dette for udvalget. 

Det betyder at vi i første omgang kommer til at lægge eksempelvis CDD-opgaver 

tilbage til Laurence, som herefter må finde en form, evt. med en assistance fra IKC 

på specifikke administrative opgaver. 

Vi opstarter et pige/kvinde-projekt. Det er Flemming og Pia, der er tovholdere. 

Lægger ud med et spørgeskema med henblik på kortlægning af udfordringer og 

ønsker. 

Vi har opstartet en værdi-workshop internt i udvalget sammen med Laurence. 

Fortsætter når Laurence er retur. 

Vi har bedt Martin om at overdrage Team Danmark-godkendelserne af fægtere til 

Laurence, idet vi finder det giver bedre sammenhæng og overblik at opgaven ligger 

hos sportschefen. 

Undertegnede er blevet bedt om at videregive en henstilling til bestyrelsen om at 

svare på henvendelser inden for de frister, som man selv har angivet, eller som 

minimum svare tilbage med, hvornår man er i stand til at svare på den konkrete 

henvendelse. 

 

5 Emner til 

beslutning 
GDPR 

Privatlivspolitik skal gøres færdig, så den kan lægges på hjemmesiden. Den er 

godkendt.  

Databehandleraftale. Mangler info om vi skal lave aftaler med FIE, EFC og Ophardt. 
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Catharina sender oplægget til databehandleraftalen til bestyrelsen for input. 

Der skal laves et drev – hvor vi beslutter hvordan vi opbevarer vores data/mapper. 

F.eks. kunne et ønske være, at dokumenterne opbevaret på DIF Ekstranettet i 

forskellige mapper. Gerne klar til den 26. marts hvorvidt dette er en mulighed. 

Vi spørger IKC hvordan dette kan gøres. 

 ------------------ 

Det blev besluttet, at flytte nedenstående oplæg til næste møde den 6. marts. 

Oplæg fra Peter Linnemann om snitflade mellem udvalg og bestyrelse 

1. Ændring af stævnesammensætning 

2. Transport af materiale til stævner 

3. Dommeruddannelse og uddannelser generelt 

4. Udtagelse af dommere til EM/VM 

5. Kriterier for udtagelse af alle aldersgrupper 

6. Branding (Landsholdsdragter) 

7. Sponsorater 

8. Ansattes arbejdsbeskrivelser og vilkår 

Ligeledes bør der være klare krav til beslutningsoplæg som fx. sponsorater, har vi 

fx. fået den bedste deal med Leon Paul, vi ved det ikke for vi har ikke undersøgt 

markedet." 

6 Økonomi Status fra Ole: var ikke til stede. 

 

7 Evt.  Fundraiser? DFF er stadig interesseret. Bestyrelsen får tilsendt info om dette. Vi 

tager det på næste møde 

Næste møde 6. marts kl. 17.30. 

 


