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❑ 100-års fødselsdag
❑ Nye klubber 2018

❑ EFC/FIE/Nordic
❑ Fremtiden på den kort bane – 2019-2020
❑ Kommunikation

Bestyrelsen

- Resultater - sportslige

Jonas Winterberg Poulsen vinder
historisk bronzemedalje til UngdomsOL i Buenos Aires

NM Sabel:
Kamille Hauge vandt Guld i både U17 og U20,
Mick Berland Guld i senior, Magnus Troen
bronze.
Louise Kurir Guld i U15 (og bronze i U17.)

HFK bronze til Europapokalen for klubhold
Alexandra Brondum vinder world cup bronze
August Lindstrøm Jensen - Bronze Copenhagen CC
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- 100-års fødselsdag

Selskabet Fægtekunstens Venner blev den 27. feb 2018
100 år
En beskeden støttefunktion til unge
fægtere.
Selskabet blev stiftet i 1918 med det
formål at støtte dansk amatørfægtning
økonomisk og midlerne kom dels fra
medlemskontingenter, dels afkastet fra
en til selskabet knyttet fond, Selskabet
Fægtekunstens Venners Fond.

Støt dem som støtter fægterne

Bestyrelsen

- Nye klubber 2018

9 klubber optaget i 2018
2018 skriver sig ind i DFF’s historie
som det år, hvor flest klubber er blevet
optaget på et enkelt år. Ikke engang i
DFF’s stiftelsesår, 1907, kom så
mange klubber ind i fællesskabet.
For første gang nogensinde var der her
ved årsskiftet 44 fægteklubber i
Danmark – pr. april ‘19: 43.

Bestyrelsen

- EFC/FIE/Nordic

FIE new rules….og dog
1) Nye passivitetsregler for kårde
2) Håb for fleuret

- Fremtiden 2019-2020
– ny organisation
Bestyrelsen

Bestyrelsen

- Fremtiden 2019-2020

- ny økonomi

Vi skal reorganisere vores økonomi.
Det handler ikke bare om at spare –
Hvad vi skal bruge penge på, og hvad vi skal tjene
penge på? OG mest af alt hvorfor?

Bestyrelsen

- Fremtiden 2019-2020

- sponsorer

Bestyrelsen

- Kommunikation

- Fægtebladet
Fægtebladet skal genopstå:

-

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

Fantastisk rejse vil du med?
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Breddeudvalg - Beretning 2018
Breddeudvalget har i 2018/19 haft
følgende fokusområder

1. Træneruddannelsen
(Uddannelsesudvalget)

2. Dommeruddannelsen
(Uddannelsesudvalget)

3. Projekt Stævner & Lejre
(Stævne- og lejrudvalg)

4. Ranglistestævner for
seniorer (Stævne- og lejrudvalg)

Breddeudvalg – 1. Træneruddannelsen

Træneruddannelsen
Det er en del af Breddeudvalgets opgave at arbejde med at sikre, at der er trænere nok, og ikke
mindst at trænerne er godt nok uddannede i Danmark.
Derfor er der blevet brugt noget tid på sikre, at der er en grundlæggende forståelse for, hvad de
forskellige former for træneruddannelser, som DFF udbyder, indeholder, og hvad udbyttet for
deltagerne gerne skulle være.

Grundlæggende er der fem forskellige træneruddannelser i DFF regi, disse er i to forskellige
koncepter.
1-2-træner er det først skridt i forbindelse med at blive træner, materialet (mod betaling) bliver stillet til
rådighed af DFF, mens uddannelsen foregår i klubben - det er et koncept, hvor man får yngre fægtere
med noget fægteerfaring til at blive engageret i klubben.
De resterende niveauer bliver udbudt af DFF, hvor man ved at deltage i nogle weekender og skrive
opgaver kan blive uddannet på hhv. Niveau 1-4. Dette gør en kvalificeret til at være hjælpetræner,
klubtræner, eliteklubtræner og landstræner.
Foruden den fægtespecifikke del der udbydes af DFF, er der en generel del, der bliver udbudt af DIF,
samt en praktisk del, som foregår som praktik i klubberne. I denne forbindelse kan det nævnes, at der
er meget få der har niveau 3 og 4. Sideløbende tilbyder Danmarks største klub et andet tilbud til
deres trænere.

Breddeudvalg – 1. Træneruddannelsen
Der er arbejdet med at se på, hvordan man kan sikre, at uddannelserne matcher de forventninger,
som deltagerne har, men også for at sikre at det, der bliver udbudt, matcher den virkelighed, som
trænerne møder i klubberne. Heriblandt ved at deltage i uddannelsen, og høre de oplevelser, som
deltagerne har.
Træneruddannelsen skal være med til at sikre, at der kommer bedre fægtere, men også flere fægtere,
derfor er det vigtigt, at den favner bredt, og bryder med den forståelse, der delvist er i dag, om at børn
starter til en sport og ender som elitesportsudøvere, når de rammer seniorniveauet. Den virkelighed,
man finder i de fleste klubber, er, at der kommer børn og voksne løbende, og derfor skal voksne ikkeelite udøvere fx også være en del af træneruddannelsen.
At have forståelse for og kunne dømme en kamp bør være en integreret del af træneruddannelsen
som nævnt nedenfor under dommeruddannelsen.

Breddeudvalg – 2. Dommeruddannelsen

Dommeruddannelsen
Breddeudvalget har diskuteret dommeruddannelsen i DFF. Selvom der kan være forskelle mellem de tre
våben, ser vi, at der generelt skal sættes ind på følgende områder:
1) Den daglige træning.
Vi mener, at det er en naturlig del af dagligdagen, at fægterne gøres bevidste om, hvordan der dømmes og
hvordan man dømmer. Således skal alle fægtere – gennem den daglige træning – opnå kendskab på niveau
”dommer for dummies”.
Da dette bibringes gennem den almindelige træning, finder vi det afgørende, at træneruddannelsen – også
af trænere på lavt niveau – såvel bibringer trænerne selv mindst dette niveau, som giver trænerne værktøjer
til at gøre fægterne fortrolige med indhold og med at udøve dommergerning på træningsniveau.
Dette punkt er ikke diskuteret nærmere med de ansvarlige for træneruddannelse, hvilket bør være næste
skridt.
2) Behovet for formel uddannelse af dommere
Vi konstaterer en mangel på dommere på højere niveau, for klubberne i dagligdagen, og til turneringer i
Danmark, og når fægterne deltager i turneringer i udlandet.
Med højt niveau tænkes her på nationalt, europæisk og FIE-niveau.

Breddeudvalg – 2. Dommeruddannelsen

Vi har primært kigget på at øge det nationale niveau, men har også kendskab til, at FIE gerne samarbejder
med regionerne om at løfte flere dommere ”halvsvej” op mellem nationalt og FIE-niveau – idet FIE også ser
et gab på FIE-niveau, hvortil dette tiltag er tænkt.
Et overslag, breddeudvalget ligger på, at der kontinuerligt skal gennemføres mindst et hold national
dommeruddannelse pr. våben pr. år (nok kun hver andet år for sabel ….).
Vi finder det afgørende ikke at sænke niveauet for nationale dommere.
Det er nødvendigt, at klubberne tager ansvar – enkeltvis eller i samarbejde – for såvel udviklingen af alle
fægtere (punkt1) som for at motivere og opsætte forløb for fægtere til at gennemføre uddannelse til nationalt
niveau.
Under forudsætning af at der sikres seriøse forberedelser på klubniveau, mener vi det er rimeligt, at DFF
sætter ressourcer af til at sikre den afsluttende del af hvert forløb: Afsluttende undervisning og eksamen.
Vi har diskuteret en mere detaljeret model for dette, som vi vil kort præsentere og diskutere på
repræsentantskabsmødet i april.
3) Yderligere tiltag
Det virker oplagt at undersøge mulighederne for samarbejde mellem klubber – ikke kun mellem danske
klubber, men også eksempelvis med nærliggende klubber i det nordlige Tyskland eller det sydlige Sverige.

Breddeudvalg – 3. Projekt Stævner og lejre
Stævne & Lejre arbejdsgruppe
Det er arbejdsgruppens opgave, at:
• Analysere og vurdere fremtidigt behov – ud fra nuværende udbud af stævner og lejre, forventet
medlemsfremgang, sportslig udvikling for alle og talentudvikling (ATK).
• Udarbejde implementeringsplan, der kvalitetssikrer og udvikler stævner og lejre, samt indeholder tiltag, der
sikrer indfrielse af slutmål om øget deltagelse.
• Gennemføre høring og evalueringer.
• Følge op på tiltag og sikre mål om øget deltagelse
Lejre
Arbejdsgruppen har gennemgået og drøftet input fra ”brainstorming”.
Der er enighed om, at antallet og kvaliteten af de nuværende lejre er tilfredsstillende. Det er vigtigt, at de 2
sommerlejre ikke bliver afholdt i samme uge. Der er enighed om, at begge lejres tilbud komplimenterer
hinanden.
For at kvalitetssikre og forbedre de nuværende lejre skal der udarbejdes et spørgeskema, der
bruges til alle lejre, også træningslejre for bruttolandsholdet samt træningssamlinger i forbindelse
med world cups. Dette vil give et sammenligneligt datagrundlag og herigennem tilsikre, at vi fanger
”best practice”, så vi konstant kan tilsikre kvaliteten af de nuværende lejre.
Vi vil tage udgangspunkt i de spørgeskemaer, der allerede benyttes og videreudvikle disse. Vi vil
koordinere indsatsen med sportschefen.

Breddeudvalg – 3. Projekt Stævner og lejre

Stævner
Målet er, at få fat på flere deltagere til de nationale stævner i Danmark, og stævnekulturen skal udvikles i
klubberne.
Hovedpunkterne i stævnekulturen, vi gerne vil have ændret er: Brug stævnerne til dygtiggørelse, fremfor kun at
deltage når man kan vinde, brug dem til klubture etc. Materiale til at underbygge og skabe mere interesse for
stævnedeltagelse/kultur skal udarbejdes.
Brainstorming input er ligeledes blevet gennemgået og drøftet.
Der er ingen tvivl om, at vi skal have mere input fra ”fægte Danmark”, da der er mange holdninger og behov,
der bør afdækkes.
Spørgeskemaundersøgelse til klubberne/alle fægterne bliver udsendt i april 2019 for at kortlægge
nuværende stævnedeltagelse individuelt og på hold i alle kategorier samt få en bedre forståelse for,
hvad der er efterspørgsel efter, eller hvad der afholder fægtere fra at deltage i stævner. Feedback vil
danne grundlag for endeligt oplæg og høring af klubberne, inden beslutning om den fremtidige
stævnestruktur træffes, herunder vil behovet for holdfægtning være vigtigt at få afklaret.

Breddeudvalg – 4. Ranglistestævner for seniorer

Ranglistestævner for seniorer
Stævner har været planlagt og afholdt i tæt
samarbejde med klubberne. For sæsonen 2019/20
vil stævne strukturen være mere eller mindre identisk
med nuværende. Senior ranglistestævnestrukturen
vil blive vurderet som en del af projekt Stævner og
lejrer.
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Medlemmer i udvalget:
Marianne Falk
Thibaut Guilbert
Sophia Hack Vadstrup
Emil U. Andersen
Christian Kurir Andersen

Københavns Fægteklub
Fægteklubben Trekanten Viborg
Ålborg Fægteklub
Fægteklubben Trekanten København
Roskilde Fægteklub

Der er afholdt møder såvel fysiske som telefoniske. Ved første møde blev arbejdsopgaver
fordelt til udvalgets medlemmer:
✓ Marianne: Tentativ stævne- og træningslejr kalender 2018 – 2019. Klar før sommerferien
2018.
✓ Thibaut: Ansvarlig for to ranglistestævner uden for Københavnsområdet og arrangerer
træningssamling i Karup 2019.
✓ Sophia: Jyllandsaktiviteter ud over ranglistestævner.
✓ Emil: Tilbød at lave et ”årshjul”.
✓ Christian: Mandat til at tage initiativ til yderligere sabelstævner (kadet), på længere sigt
ønskes Sabel Cup (som Fleuret Cup og Condis Kårdecup). Til DFFs sommerlejr i uge 31,
ønskes der et tilbud om at prøve sabelfægtning.
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Flere ranglistestævner er desværre blevet aflyst eller flyttet til næste sæson.
Sabelstævnerne er forløbet planmæssigt.
Der er indkommet forslag om, at der for de yngste ikke skal fægtes stævner (miniorer), men
eventuelt finde andre konkurrenceformer. Dette må der arbejdes videre med.

Der er udtrykt forundring over startgebyr på 200 kr., samtidig med at klubberne selv skal stille
med kvalificerede dommere.
Der ses et faldende antal deltagere i ranglistestævner.
Mahauts Julestævne 2018 blev arrangeret i Grøndals Multicenters lokaler. Et samarbejde
mellem Mahauts Fægteklub, Glostrup Fægteklub og København Fægteklub. En mulig fremtidig
model for at afholde stævner, der aflaster den enkelte klub.
DFF’s Sommerlejr 2019 afholdes i Kalundborg i uge 31. Invitation er udsendt og Jasper
Carlsen vil atter stå for arrangementet. Tak for det.
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1. Generelt
2. Elite-Projektet
3. Talentudviklingsprojektet
4. Bruttolandshold
5. Bruttotrup udviklingstemaer
6. Resultater
7. Vi ser fremad

Eliteudvalg – 1. Generelt
Generelt
Eliteudvalget arbejder først og fremmest efter den strategiaftale, som er indgået med DIF for perioden 2018-2021, heraf eliteprojektet i perioden 2018-2020. Ved
den årlige gennemgang af strategiaftalens mål og delmål, kunne det af DIF og TD konstateres, at DFF målopfylder og holder planen som defineret i aftalen, og der
blev givet grønt lys = godkendt på alle delpunkter og parametre. Så det er samlet set meget tilfredsstillende.
Udvalget har i sæsonen foretaget en let justering i de udtagelseskriterier, som blev indført fra sæson 2017/18. Grundet nye FIE-point har DFF justeret juniorers og
seniorers krav på min. 2 point til at være min. 2 hele point (altså ikke sammensat af halve og kvarte point), øvrige point kan godt være halve og kvarte. På samme
vis er kravene for kadetfægterne skærpet en anelse, således at min. 25 af de krævede min. 50 point til kvalifikation skal være opnået ved de såkaldte Cadet Circuitstævner. Samtidig indføres for alle kategorier et antal obligatoriske stævner for at sikre lige vilkår for alle samt rejsefællesskab og deltagelse i holdstævnerne.
Sportschefen Laurence Halsted holdt i forbindelse med familieforøgelse barsel i starten af 2019. Derfor blev Felipe Saucedo udpeget som vikarierende Chef de
Delegation til kadet/junior EM og VM i henholdsvis februar og april. Det er forløbet til alles fulde tilfredshed.

Ved kadet/junior VM i april sendte vi for første gang nogensinde en fysioterapeut med delegationen til mesterskaberne. Det er kommet i stand i et samarbejde
mellem de nordiske fægtenationer, og fysioterapeuten deles således mellem alle de deltagende nordiske lande. Det er planen, at ordningen skal dække alle
internationale mesterskaber. I første omgang blev det danske Nicolai Lykke Rasmussen fra FKT, der fik tjansen. Vi ser frem til at evaluere på erfaringerne.
Eliteudvalget har igangsat et værdiarbejde med en serie workshops á la dét værdiarbejde, som fægterne på bruttolandsholdet og på senior-elite-projektet arbejder
med. Formålet er at udvide udvalgets viden om og forståelse af det arbejde, der ligger til grund for vores talent- og elitefægteres udvikling og at skærpe udvalgets
bevidsthed i forhold til valg og metode i vores arbejde. Det er sportschefen, der leder workshops'ene.
Eliteudvalget har i sæsonen defineret, præciseret og markedsført muligheden for deltagelse i bl.a. Universiaden. Universiaden er olympiske lege for unge
studerende (18-25 år) under videregående uddannelse. Den afholdes hvert andet år, og i juli 2019 afholdes Universiaden i Napoli, Italien. Der dystes i 18 forskellige
sportsgrene, hvoraf fægtning er en af dem. Der fægtes på alle tre våben – både individuelt og hold.
Konkurrencen giver ingen merit til hverken FIE junior eller senior verdensranglisten, men kan være en fantastisk lærerig oplevelse, hvor man også kan pleje
netværk til udenlandske sportsfolk, andre fægtere og danske atleter og organisationsfolk i andre danske sportsforbund. Eliteudvalgets lille fremstød har
afstedkommet et rekordstort deltagerantal, hvor Danmark i 2019 sender ikke mindre end 6 fægtere afsted. Vi ønsker alle held og lykke og en fantastisk oplevelse!
Eliteudvalget og sportschefen har fokus på samarbejder såvel i fægtemiljøet som eksternt. Således de klubber, der bidrager med fægtere til bruttolandsholdet,
herunder de to primære eliteklubber Hellerup Fægteklub og Fægteklubben Trekanten og de indtil videre fire klubber i udviklingsprojektet for talentudviklingsmiljøer samt DIF’s og Team Danmarks konsulenter, der følger vores talent- og eliteprojekt tæt.
Derudover samarbejdes der med en række af de kommuner, hvor vore talent- og eliteklubber er bosiddende. Enkelte af disse er såkaldte elite-kommuner og har et
særligt fokus og medarbejdere til dette. Sportschefen samarbejder endvidere med de specialister, som klubberne arbejder med på områder såsom mentaltræning,
fysisk træning, fysioterapi o.a. I forbindelse med de fem årlige træningssamlinger for bruttolandsholdet indkaldes yderligere specialister inden for understøttende
træningsformer, internationale fægtemestre etc.

Eliteudvalg - 2. Elite-Projektet
- 3. Talentudviklingsprojektet
Elite-Projektet
Eliteprojektets fægtere og ledere står klar til begyndelsen af OL-kvalifikations-året. Arbejdet er godt i gang med både fysisk
og mental træning, støttet af EP. Atleterne har underskrevet en Atletaftale som beskriver fordele og forventninger ved at være
medlem af DFF’s Eliteprojekt.
I oktober indgik Eliteprojektet en aftale med en ny kårde-holdleder, Hugo Dergal. Hugo er træner og sportschef i HFK og
kommer med høj energi og en tydelig vision for vores senior kårdefægtere. I de få måneder Hugo har været i sin stilling, har
vi opnået Danmarks bedste resultater på såvel individuel som hold nogensinde ved Senior World Cups på kårde. Patrick
Jørgensen kom i top-8 til WC i Bern, og kårdeholdet kom på 4. plads til Vancouver WC. Patrick ligger pt. nr. 27 i verden og
hans præstationsniveau er blevet anerkendt af Team Danmark ved en opgradering af hans status til ’Eliteatlet’ i deres regi.
På fleuretsiden, efter Kolja Dahlin trådte tilbage, har der været mulighed for at teste nogle yngre fægtere på det allerhøjeste
niveau. Maxim Valeur er blevet udtaget til senior landsholdet til de kommende WC’s, EM og VM.
Det er længe siden vi har haft så god grund til at nære forhåbning om at kunne kvalificere en dansk fægter eller et hold til OL.
Det kommende år bliver langt og enormt udfordrende for alle i EP, og i sidste ende vil alle have udviklet sig både sportsligt og
personligt.
Talentudviklingsprojektet (TiD)
I sæsonen 2018/2019 har Eliteudvalget indgået samarbejdsaftaler med i alt fire Talentudviklingsklubber (Aalborg, Glostrup,
Varde og FKT Vordingborg). Der er til hver enkelt aftale udarbejdet strategier med individuelt fokus tilpasset den enkelte
klubs behov. Det har bl.a. medført en forventet forøgelse af bruttolandsholdsfægtere fra andre klubber end de to største og
dermed tilført bruttolandsholdssamlingerne en anden dynamik end tidligere. De første workshops for trænere og klubledere
er gennemført og flere er planlagt. Eliteudvalget glæder sig over at være foran målsætningen og vil fokusere på at
konsolidere samarbejdet med eksisterende TiD-klubber, identificere og opstarte samarbejdet med minimum én mere samt
justere TiD-grundlaget, herunder ATK, så dette forbliver relevant og udviklende.

Eliteudvalg – 4. Bruttolandshold
Bruttolandshold
Sæson 2018-19 begyndte med en Bruttolandsholdstrup på 22 kadetter, 18 juniorer og 19 seniorer (I alt 59), hvoraf 19 var kvinder. Vi
har afholdt 5 bruttolandsholds-træningssamlinger med deltagelse af op til 43 fægtere hver gang - plus trænere, workshopledere og
frivillige. Vi har oplevet et højt engagement og deltagerfrekvens på samlingerne. Dette styrker sammenholdet og fastholdelsen.
Ikke desto mindre har vi set, at en række fægtere med et overtal af kvinder har trukket sig helt eller delvist fra at deltage i
konkurrencer på internationalt niveau. De har således ikke nået at deltage i så mange internationale stævner, som det forventes i
Bruttolandsholdstruppen. Eliteudvalg, sportschef og klubtrænerne i samarbejde har en opgave i at forstå, hvad der forårsager
frafaldet, og hvordan alle kan bidrage til at fastholde flere fægtere på talent- og eliteniveau.
17 kadet- og juniorfægtere stillede op i tilsammen 7 individuelle kategorier ved EM 2019 i Foggia, Italien. Den 18. fægter kom i spil på
kadet dame kårde. Danmark var ikke repræsenteret på sabel og ej heller på junior dame kårde. Danmark kunne stille i alt 4 hold på
kadet dame kårde, kadet herre fleuret, junior dame fleuret og junior herre fleuret.
16 kadet- og juniorfægtere deltog i VM 2019 i Torun, Polen, hvor man kun kan stille med 3 fægtere i kadet-kategorierne, da der ikke
fægtes hold på kadet til VM.
Antal fægtere er næsten det samme som i 2018. Danmark er fortsat sårbare på flere kategorier, hvor der mangler fægtere, der tager
turene ud til internationale stævner for at vinde kvalifikationspoint. Foruden sabel som helt mangler i bruttolandsholdstruppen, så har
særligt dame fleuret, dame kårde og herre kårde brug for nye kadet-fægtere til bruttolandsholdet.
I sommeren 2018 var der senior EM i Novi Sad, Serbien og VM i Wuxi, Kina. Danmark var repræsenteret ved i alt 4 herrer på fleuret
og 4 herrer på kårde. Dette var også tilfældet i 2017, og sådan bliver det også til EM 2019 i Düsseldorf, Tyskland og VM 2019 i
Budapest, Ungarn.
I 2018-19 var der i alt 5 dame senior fægtere på bruttolandsholdstruppen og de har vanskelige forhold, da der ikke er kritisk masse af
kvindelige fægtere til at kunne stille hold på hvert våben, og de har ikke holdlederstøtte på samme måde som herrerne, der er en del
af EliteProjektet.
Der er skabt en ny og meget overskuelig opdatering i Ophardt af de aktuelle udtagelsesrankings på alle kategorier. Det betyder at alle
– man behøver ikke en Ophardt profil – kan orientere sig på Ophardt på dette link:
https://fencing.ophardt.online/en/search/rankings/10
Man kan se hvilke stævner, der giver point til udtagelse, hvilke fægtere, der har deltaget, hvilke placeringer og point, de har opnået.
En tilsvarende vil blive etableret for udtagelserne til EM og VM 2020.
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Bruttotrup udviklingstemaer
Til hver sæson er der et nyt tema til workshops/oplæg til bruttotruppens træningssamlinger, der køres af sportschefen. I
sæson 2018/19 var temaet 'Mening og Værdier i Sport' og i indeværende sæson er det 'Love in Sport'. Hvert afsnit går
dybere ind i temaet, så for eksempel i år har der været oplæg om 'Love in Sport' i forhold til: Ens sport, en selv, ens
holdkammerater og ens modstandere.
Formålet med workshops/oplæg er at inspirere og udfordre fægterne til at tænke forskelligt, mere positivt og mere
udviklings-orienteret i forhold til deres præstation og deres perspektiv i fægtning.
Resultater
Først og fremmest må vi fremhæve Jonas Winterberg-Poulsen, som vandt en fantastisk bronzemedalje til Ungdoms OL i
Buenos Aires i oktober. Jonas havde kvalificeret sig til OL med et top 16 resultat ved kadet VM i april efter en flot
sølvmedalje til kadet EM. Det er vanvittig imponerende at Jonas præsterede på den helt store scene mens verden og alle i
dansk idræt kiggede på.
Danmark var igen dominerende til Nordiske Mesterskaber på alle våben. På Sabel var der guld til Kamille Hauge i både
kadet og junior, og til Mick With Berland i senior. På fleuret vandt Conrad Seibæk Kongstad Trekanten International/NM
(tredje dansker/år i træk), og hele kadet-kategorien var Danmarks, med Jonas Winterberg Poulsen og Naja Våben som
vindere.
Vi ser fremad
Med rammerne fastlagt, og forankret, er det tid til at Eliteudvalget fokuserer mere på udvikling end drift. Herunder en
undersøgelse af hvordan pigerne har det i vores sport, og hvordan vi kan fastholde flere af pigerne, også igennem
kadet/juniorårene.
Vi vil evaluere og revidere vores sæsonplaner, for at gøre dem endnu mere brugbare for trænere og fægtere i deres
refleksioner over såvel afsluttet sæson, som den kommende.
Vi vil gerne her takke alle fægtere, trænere og samarbejdspartnere for jeres indsats i den forgangne sæson. Alle har været
udviklingsparate og villige til at prøve nyt! Det er en del af hele vores fælles professionalisering af dansk talent- og
elitefægtning. Vi ser at det rykker sig på mange parametre, og jeres engagement og bidrag både i det daglige og ved
træningssamlinger, turneringer og mesterskaber er fundamentet for udvikling af miljøet og de sportslige resultater.

Veteranudvalg - Beretning 2018

Veteranudvalg – Aktiviteter 2018-2019

Træning:
Veterantræning 2 gange per uge i HFK med lektioner hver gang af Viktor Gårdsted
Indenlandske stævner:
DM for veteraner afholdt af Gilleleje Fægteklub
Julestævne for veteraner afholdt af Trekanten København
Internationale Stævner:
VM individuelt, Livorno, Italien: Vi stillede med 10 deltagere
Lene Jensen blev nr. 8 på fleuret og Reinhard Münster nr. 12 på kårde
EM for hold, Alkmaar, Holland: Vi stillede med 4 hold i alt 15 fægtere.
Vi har nu, i de få år Veteranudvalget har eksisteret ,opnået i alt 9 medaljer ved de
officielle VM og EM. Vi synes selv, det er flot i betragtning af, at vi er oppe mod de
store fægtenationer, og hvor få vi er.

Veteranudvalg – Aktiviteter 2018-2019

Træningslejre:
I samarbejde med Gilleleje Fægteklub er der afholdt 2 træningslejre i Gilleleje
af flere dages varighed.
Der har været tilslutning fra Sverige, Norge og Danmark.
Administrativt:
Der sidder veteraner i diverse udvalg.
Udvalgsformanden, Jørgen Kock, er også medlem af bestyrelsen i det
Europæiske Veteran Fægteforbund med en del "mailing" bestyrelsesarbejde.
Endvidere supervision af opsætningen af det medicinske beredskab ved EM.

I øvrigt:
I slutningen af maj skal vi til individuelt EM Cognac, Frankrig i alt med 12
fægtere

Amatør og Ordensudvalg - Beretning 2018

Udvalget har ikke haft sager til behandling i 2018.
Der er ikke yderligere at berette.

HEMA-komité – Beretning 2018

Hvad er HEMA-fægtning? Læs om dette og vores HEMA-arbejde på vores site

HEMA-komité - Strategiaftale mellem DFF og DIF 2018-2021
Spor 1 Indsats 3: HEMA-klubber
Pixibogsversion:

Lang version: Link

HEMA-komitéen 2018
❑ Hjemmel: Komitéen er nedsat af DFF’s
Bestyrelse, jf. DFF’s vedtægter.
❑ Sammensætning:
✓ Hver HEMA-fægteklub under DFF har ret
til et sæde i komitéen.
✓ Bestyrelsen udpeger en kontaktperson,
som har sæde i komitéen.
✓ DFF’s Udviklingskonsulent deltager i
komitéens arbejde.

❑ Ansvarsområde: Varetagelse af Dansk
Fægte-Forbunds nationale arbejde for HEMAfægtning. Repræsentation af HEMA-fægtning i
DFF.

Baggrund for HEMA-komité i 2018
❑ Siden 2017 har vi arbejdet som en arbejdsgruppe
med opgaver aftalt med DFF’s Bestyrelse p.b.a. en
samarbejdsaftale om optagelse af HEMAfægteklubber i DFF.
❑ Vores arbejde tager afsæt i DFF’s Strategiaftale
med DIF 2018-2021 . Tyvstart 2017.
❑ DFF’s Udviklingskonsulent bistår os.
❑ I den ny organisationsstruktur hedder vi nu HEMAkomitéen – tidl. HEMA-arbejdsgruppen.
❑ Vores nye kommissorium blev godkendt af DFF’s
bestyrelse i allerede i november 2018 – da
arbejdsbeskrivelsen alligevel skulle fornys.

HEMA-komité Aktiviteter 2018 - Møder
✓ Vi har holdt 4 møder i 2018 – og indtil videre 1 i 2019.
❑ Vi mødes i Odense, da folk kommer fra flere ender af landet –
enkelte deltager indimellem via Skype e.lign.
❑ Vi udveksler også fast erfaringer om klubarbejdet på
møderne.
❑ Referater fra vores møder findes her:
http://www.hemadff.dk/dokumenter/

HEMA-komité Aktiviteter 2018 - Kluboptagelser

✓

4 HEMA-fægteklubber med i alt 82 medlemmer er
blevet optaget i DFF i løbet af foråret og sommeren
2018. En lang proces – målet var 3 klubber i 2018.
Det blev 4!

HEMA-komité Aktiviteter 2018 – Reglement & DM

✓

I mellem sommeren ’17- vinteren ’18
lavede vi et DFF-reglement for HEMAfægtning, som i foråret’18 blev godkendt
af Bestyrelsen. Det var et stort arbejde
– helt fra bunden af.

✓

I oktober holdt vi Danmarkshistoriens
første forbunds-DM i HEMA-fægtning på

langsværd.

HEMA-komité Aktiviteter 2018 – Uddannelse

✓

Dommerworkshops blev afholdt i
februar’18 og september – og igen i
februar’19

✓

Trænerseminar afholdt i Esbjerg i
september – formålet var bl.a. at høre, hvad
flere trænerkurser bør bestå af i 2019

✓

Rekrutterings og fastholdelses-erfa-

aften i Aarhus i november – var åbent for
alle DFF’s klubber

HEMA-komité Arbejdet i 2019 – jf. kommissorium
Ifølge vores kommissorium skal vi 2019 arbejde med:
Arbejdsopgaver: HEMA-komitéen skal:
1. Bidrage til implementering af Bestyrelsens strategi og mål for HEMA-fægtning, som er
defineret i DFF’s og DIF’s Strategiaftale 2018-21 Spor 1 Indsats 3.
Det indebærer, at komitéen bistået af DFF’s Udviklingskonsulent står for:
a. Nationale konkurrencer – udvikle, tilrettelægge og koordinere afholdelse gennem
klubberne.
a. HEMA-fægtereglement – videreudvikle, implementere og offentliggøre ændringer.
b. Ranglister – etablere og ajourføre HEMA-ranglister i Ophardt.
b. Dommeruddannelse – udvikle, tilrettelægge og afholde.
c. Træneruddannelse – udvikle, tilrettelægge og afholde.
d. Klubstarter - bistår udviklingskonsulenten med idrætslig knowhow og kendskab til miljøet.
e. Fælles ERFA-seminarer om rekruttering og fastholdelse. Formidler og deltager på.
f. Fra 2020-2021 arbejder komitéen mere selvstændigt med ovenstående opgaver.
2. Andet:
a. Repræsentere HEMA-klubberne i DFF og efter Bestyrelsens accept i forhold til udenlandske
HEMA-organisationer.
b. Årligt aflægge beretning på Repræsentantskabsmødet.
c. Komitéen kan med skyldig hensyntagen til løsningen af ovenstående opgaver selvstændigt
påtage sig andre nationale opgaver af relevans for HEMA-fægtning under DFF.

Vi er godt i gang…………

HEMA-komité - Andet?
❑ Fælles folder som reklame for HEMAfægteklubber arbejder vi på
❑ European Games 2019. Til juni vil HEMA være
med som opvisningssport og med 1 dansk
deltager til ”Europas OL”! Link.
❑ DFF Sommerlejr – Nu også med HEMAfægtning – hvis der er tilmeldte nok… ellers så
workshop for øvrige lejrdeltagere.
❑ Sig til, hvis I vil have besøg, opvisning,
prøvedag, så finder vi ud af det. Københavns
Fægteklub har fx i 2018 startet et lille HEMA-hold.

HEMA-komité Spørgsmål & kontakt
❖ Spørgsmål til beretning eller HEMAkomitéen?
Janus Christiansen fra HEMA-komitéen
og HEMA Esbjerg svarer på spørgsmål fra
jer til Repræsentantskabsmødet 2019
❖ Kontakt:
Find kontaktoplysninger på komitéen
her: Link.

