
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 DFF’s Regler for Senior Ranglistestævner m.m. 

 
Bestyrelsen, DFF 
 

 
 

[DFF’S REGLER FOR SENIOR 
RANGLISTESTÆVNER M.M.] 
DFF’s Regler for Senior Ranglistestævner m.m. supplerer og / eller modificerer FIE’s reglementer og 

øvrige bestemmelser, som er gældende regelsæt for DFF’s stævner, såfremt nærværende bestemmelser 

ikke afviger herfra.  
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Introduktion 

 

Denne udgave af ”DFF’s Regler for Senior Ranglistestævner m.m.” er vedtaget af DFF’s Bestyrelse 

efter samråd med Breddeudvalget, der ifølge DFF’s Vedtægter § 19 ”er ansvarligt for …… 

gennemførelse af reglementsbestemmelser”. 

 

Reglerne træder i kraft pr. april 2012. 

Den ny sæson – og licensperiode indføres dog først pr. 01.07. 2012 (S.3 og S.7.5) 

 

Reglerne er senest revideret (ændret) af Bestyrelsen i april 2012. 

Reglernes disposition 

 

Reglerne er inddelt i 5 hovedafsnit: 

 

 

• Statutter og administrative bestemmelser (S) 

• Tekniske regler (T) 

• Regler for organisation af konkurrencer (O) 

• Regler for materiel (M) 

• Regler for reklame (P) 

 

 

Dispositionen følger dermed FIE’s opdeling i Statutter, Administrativt Reglement, samt 

konkurrencereglementerne fordelende sig på regler om tekniske spørgsmål, organisation, materiel 

og reklame. 

 

Nummereringen af paragrafer følger det princip, som anvendes i FIE’s reglementer. Sigtet er 

tydeligt at vise, at DFF’s regler er en tilpasning til FIE’s bestemmelser, som i visse tilfælde 

indebærer afvigelser fra samme bestemmelser. 

 

DFF’s regler er angivet med stort forbogstav, mens bestemmelserne i FIE’s reglement angives med 

lille forbogstav (f.eks.” T.2.” i modsætning til ”t.122.”). 
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Statutter og administrative bestemmelser (S) 

Anvendelsesområde, anvendelsesomfang og stævnesæson 

 

S. 1. 1. ”DFF’s Regler for Senior Ranglistestævner m.m.” er fastsat og kan ændres af DFF’s 

Bestyrelse. Reglerne bringer tidligere regler og praksis til ophør. 

 

2. Reglerne træder i kraft pr. april 2012. 

Den ny licensperiode ikrafttræder dog først pr. sæson 2012-2013. 

 

3. Bestemmelserne er gældende for alle stævner under DFF’s rangliste for Seniorer – kaldet 

”Danmarksranglisten for Seniorer” - herunder Danmarksmesterskaber for Seniorer. 

 

Det indebærer, at DFF’s stævneafholdende klubber, dommere og officials skal overholde 

bestemmelserne og håndhæve bestemmelserne overfor fægterne ved stævneafvikling. 

Ligeledes er fægtere og deltagende klubber omfattet af bestemmelserne. (Jfr. DFF’s 

Vedtægter § 5, stk. 3). 

 

4. Reglerne finder endvidere anvendelse ved tilsvarende stævner for kadetter, juniorer og  

veteraner. 

 

5. Reglerne i afsnittet ”Regler for Reklame” finder i det beskrevne omfang også anvendelse 

på danske fægteres deltagelse i udenlandske konkurrencer. 

 

S. 2. Modifikationer 

 

1. Reglerne er bindende for de i S.1. omtalte stævner, som DFF afholder eller lader  

afholde, medmindre andet er anført.  

 

2. ”DFF’s Regler for Senior Ranglistestævner m.m.” supplerer og / eller modificerer FIE’s 

reglementer og øvrige bestemmelser, som er gældende regelsæt for DFF’s stævner, såfremt 

nærværende bestemmelser ikke afviger herfra.  

 

FIE World cups og Satellit World cups afholdt af DFF i Danmark, der er inddraget i 

Danmarksranglisten følger i alle tilfælde FIE’s bestemmelser for sådanne stævner.  

 

Sådanne stævner følger regulativer fastsat på højere niveau end DFF’s og benævnes i det 

følgende som ”FIE-stævner”.  

De øvrige stævner, herunder danske mesterskaber og stævner for kadetter, juniorer samt 

veteraner, benævnes i de følgende ”almindelige ranglistestævner”. 

 

3. Der er i en række tilfælde, heriblandt bestemmelser om dommere, fastsat særlige regler for  

afholdelse af danske mesterskaber – ”Danmarksmesterskaber”. 

 

4. I tilfælde hvor oversættelse af reglementsændringer besluttet af FIE ikke foreligger på  
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dansk eller i tilfælde af andre tvivlsspørgsmål på grund af forskelle mellem forskellige 

sprogversioner, skal den franske version af det officielle FIE-reglement følges – findes på 

http://fie.org/fie/documents/rules 

S. 3. Stævnesæson 

 Sæsonen er 1. juli – 30. juni. 

Disciplinærsager 

 

S. 4. Amatør – og Ordensudvalg. 

 Reglerne for DFF’s Amatør – og Ordensudvalg er fastsat i DFF’s Vedtægter §§ 21-25. 

  

Doping 

 

S. 5. Antidopingregler 

De nationale antidopingregler fastsat af Antidoping Danmark og Danmarks Idræts-Forbund 

gælder for ”Almindelige ranglistestævner” - som for al anden virksomhed i dansk fægtning.  

Ved FIE-stævner gælder FIE’s Antidoping regler. 

 

Kategorier (aldersklasser) og alderskrav 

 

S. 6. 1. Navn og aldersgrænser 

 

Navn:  Aldersgrænser: Eksempel: Fødselsår sæson 1.7.2018-30.06.2019: 

Puslinge / U12 12  2007-2008 

Dreng - pige / U14 14  2005-2006  

 

Kadet / U17  17  2002-2004  

Juniorer / U20 20  2001-1999  

Seniorer (SEN)  40  1998-  

Veteran (VET) -  1979- 

 

2. Skift af aldersklasse og sæson 

Skift af aldersklasse sker 1. juli i det kalenderår man falder for ovenstående aldersgrænse. 

I forhold til FIE-stævner iagttages dog FIE’s regler for skift af aldersklasse (FIE o.55) 

 

3. Alderskrav ved ”Almindelige ranglistestævner” 

Den nedre aldersgrænse for deltagelse ved kadetstævner er, at fægteren skal være indtrådt i 

puslinge-kategorien ved stævnets afholdelse. For puslinge kræves jf. B&U-reglementets side 

2 en dispensation. 

 

Den nedre aldersgrænse for deltagelse ved juniorstævner er, at fægteren skal være indtrådt i 

dreng-pige-kategorien ved stævnets afholdelse. For dreng-pige-fægtere kræves jf. B&U-

reglementets side 2 en dispensation. 

 

http://fie.org/fie/documents/rules
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Den nedre aldersgrænse for deltagelse ved seniorstævner er, at fægteren skal være indtrådt i 

kadetkategorien ved seniorstævnets afholdelse. Der kræves ikke dispensation hertil. 

 

Der er ingen øvre aldersgrænse ved seniorranglistestævnerne – veteraner i alle aldre kan 

deltage. Veteraner kan deltage i yngre klasser t.o.m. seniorer.  

 

Ved veteraners deltagelse i danske veterankonkurrencer kan DFF’s Veteranudvalg fastsætte 

yderligere alderskategorier. 

 

4. Dispensation 

Der kan ikke gives dispensation i forhold til ovenstående alderskrav. 

Licens og repræsentation 

 

S. 7. Licens 

 

1.”Ingen kan deltage i åbne ranglistestævner eller mesterskabskonkurrencer arrangeret af 

Dansk Fægte-Forbund eller foreninger under Dansk Fægte-Forbund uden at være i besiddelse 

af licens. Licens er ikke påkrævet for fægtere yngre end kadetfægtere” (jfr. DFF’s vedtægter § 

9). 

 

2. For at indløse licens skal fægteren være medlem af en klub under DFF. 

 

3. Den stævneafholdende klub har ansvaret for kontrol af licenser. Fægtere, som ikke har 

indløst licens, må ikke tillades start ved konkurrencer.  

 

4. Den deltagende klub er ansvarlig for indløsning af licens for sine fægtere (medlemmer). 

Såfremt DFF konstaterer at deltagelse uden licens har fundet sted, vil DFF opkræve 

licensafgift hos den deltagende klub for fægteren, som har deltaget uden licens. 

 

5. Licensperioden for alle aldersklasser er 01.07. – 30.06. 

Licensafgift fastsættes af DFF’s bestyrelse. 

Licensregler og administrativ praksis, licensafgift, opdateret liste over licensindehavere og 

øvrig licensinformation findes på DFF’s hjemmeside.  

 

S. 8.  Repræsentation - Nationalitet 

 

1. Udenlandske statsborgere kan med de undtagelser der følger af S. 9.2-3 

(Danmarksmesterskaber) deltage i alle danske ranglistestævner mod dokumentation af 

national licens fra hjemlandet, dansk licens eller international licens. 

 

2. Udenlandske statsborgere må repræsentere en dansk klub og kan tildeles dansk licens, 

såfremt fægteren er medlem af klubben og har dansk folkeregisteradresse. Dokumentation 

herfor skal på DFF’s opfordring tilvejebringes. 

 

3. Andre, der i længere tid opholder sig i Danmark uden dansk folkeregisteradresse, kan efter 

DFF’s konkrete vurdering repræsentere en dansk klub og bevilges dansk licens. Ansøgning 
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herom skal foretages skriftligt med angivelse af forventet opholdstid og de omstændigheder, 

der hindrer dansk folkeregisteradresse. 
 

S. 9.  Repræsentation ved Danmarksmesterskaber 

1.”Fægtere kan kun have licens hos én forening, og en fægter kan kun deltage i DM for en 

forening, som vedkommende har haft licens hos i mindst 3 måneder. Hvis en fægter flytter og 

kommer til at bo i en anden by eller over 30 km fra sin tidligere klub, kan bestyrelsen efter 

anmodning fra fægteren give en dispensation for 3-månedersreglen, hvis dette ikke skønnes at 

virke konkurrenceforvridende ved DM” (jf. DFF Vedtægter § 6 stk. 1). 

2. Ved Danmarksmesterskaber for Hold må hvert hold (3+1) maksimalt have én deltager uden 

dansk statsborgerskab, og denne fægter skal have haft folkeregisteradresse i Danmark, gyldig 

national licens og medlemskab af den pågældende klub i mindst 3 måneder inden stævnet (jf. 

DFF Vedtægter § 6, stk. 3). 

3. Fægtere uden dansk statsborgerskab kan ikke deltage ved Danmarksmesterskaber 

individuelt. 

Stævnegebyrer ved danske stævner 
 

S.10.  1. Stævnegebyret fastsættes af stævneafholdende klub. 

Stævneafholdende klub kan frit disponere over indtægten ved stævnegebyr. 

 

2. DFF anbefaler følgende vejledende priser (2011): 

 

Individuelt: 1 kategori: 150,- 2 kategorier: 250 3 kategorier: 300 

 

Hold: 300,- pr. hold. 

 

3. Deltagende klubber er ansvarlige for betaling af stævnegebyr for sine tilmeldte fægtere. 

  

Danske Mesterskaber – ”Danmarksmesterskaber” (seniorer, juniorer, kadetter 

og veteraner) 

 

S.11.  ”Danmarksmesterskaber” (seniorer, juniorer, kadetter og veteraner) 

 

1. DFF afholder eller lader afholde Danmarksmesterskaber individuelt for herrer og damer 

årligt på alle 3 våben for seniorer, juniorer, kadetter og veteraner. 

Danmarksmesterskaber individuelt for seniorer indgår i ”Danmarksranglisten for seniorer” 

(S.13). 

 

DFF afholder eller lader afholde årlige Danmarksmesterskaber for Hold for herrer og damer 

årligt på alle 3 våben for seniorer og juniorer. 

 

2. Såfremt DFF lader foreningerne afholde Danmarksmesterskaber, træffer DFF’s Bestyrelse 

afgørelse om tildeling og fastsætter eventuelle kriterier for tildeling. 
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S.12 Titel og præmiering 

 

1. Vinderen af et mesterskab er Danmarksmester for det pågældende år og får som minimum 

tildelt en medalje. 

Ved holdmesterskaber tildeles det vindende hold et antal medaljer svarende til de i gældende 

regler fastsatte holdstørrelser. 

 

2. Titlen "Danmarksmester" kan kun opnås, når der har været afholdt konkurrence i den 

pågældende mesterskabsdisciplin. 

 

3. DFF’s Sekretariat indsender hvert år til Danmarks Idræts-Forbund (DIF) inden den 15. 

januar en oversigt over de konkurrencer om danmarksmesterskaber for seniorer, som DFF det 

pågældende år agter at afholde, samt umiddelbart efter konkurrencens afholdelse meddelelse 

om danmarksmesterens/-mestrenes navn/navne. 
 

4. Ved Danmarksmesterskaber for Seniorer, individuelt og hold, uddeles DIF’s guldmedaljer 

for så vidt som konkurrencerne overholder de af DIF stillede krav til ”Danmarks Idræts-

Forbunds Danmarksmesterskaber”, jfr. DIF Lovregulativ VI, Fællesbestemmelser for 

Danmarks Idræts-Forbunds Danmarksmesterskaber. 

Ved øvrige placeringer og øvrige danske mesterskaber (forbundsmesterskaber) uddeles DFF’s 

medaljer i guld, sølv og bronze. 

 

5. I det omfang, der er udsat pokaler, overrækkes sådanne til danske mestre / mesterhold. 

 

6. Ved alle danske mesterskaber afholder DFF udgifter til pokaler og medaljer. 

 

Danske ranglistestævner for seniorer - ”Danmarksranglisten for Seniorer” 

 

S.13. 1. Danske ranglistestævner for seniorer indgår i den af DFF fra sæsonen 2009-2010 

reetablerede nationale rangliste for seniorfægtere på alle 3 våben: ”Danmarksranglisten for 

Seniorer”. 

 

2. Danmarksranglistens stævner er en række stævner, som DFF efter en på forhånd fastlagt 

sæsonplan afholder eller lader afholde. 

Udenlandske konkurrencer kan aldrig indgå i ”Danmarksranglisten for Seniorer”. 

 

S.14. Pointtildeling på ranglisten  

  

1. Pointtildeling fremgår af den årligt udsendte plan for sæsonen, hvor i et skema oplyser, 

hvilken pointsum en placering giver.  

 

2. Breddeudvalget træffer afgørelse om eventuelle ændringer i pointtildeling/pointsum, 

forinden en ny sæson påbegyndes. Af sæsonplanen fremgår også, hvilke stævner, der er 

sæsonens ranglistestævner (se S.19). 
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3. I tilfælde af pointlighed deles placeringen. Ved præmiering/kåring af slutplacering på 

førstepladsen, bliver bedste enkeltplaceringer dog afgørende ved pointlighed (vinder er 

samlede laveste placeringssum). 

 

4. Kun medlemmer af danske klubber med dansk licens får ranglistepoints. 

Medlemmer af udenlandske klubber og fægtere med udenlandsk licens tildeles ikke points og 

placeres ikke på Danmarksranglisten. 

 

5. Medlemmer af danske klubber rykker ikke op ved udenlandsk deltagelse. M.a.o. ”spiser” 

det udenlandske klubmedlem ranglistens points ud fra sin placering ved konkurrencen. 

 

S.15. Running ranking 

 

For alle kategorier er points ”rullende” over sæsonerne, hvorved points fra en konkurrence 

udgår, når den tilsvarende konkurrence i næste sæson afholdes. Alternativt efter 1 år, såfremt 

tilsvarende konkurrence ikke afholdes i næstfølgende sæson. 

 

S.16. Opførelse på ranglisten - klubtilhørsforhold: 

 

1. Fægterne angives på ranglisten med fornavn, efternavn og medlemsklub, placering 

(stævneresultat) samt ranglistepoints. Medlemsklubben angives med en forkortelse, som er 

fastfast nedenfor under ”Klubforkortelsesliste”. 

 

2. I tilfælde af klubskifte skal fægteren eller den ny klub anmode om ændring af 

oplysningerne på ranglisten, såfremt man ønsker en ændring af status. Ellers forbliver status 

uændret - og vil først blive ændret ved anmodning om licens (jfr. DFF’s licensregler). 

 

S.17. Administration 

 

1. Det daglige arbejde med opdatering af ranglisterne forestås af DFF’s Sekretariat. 

 

2. Henvendelser vedr. en fægters placering på ranglisten skal rettes til Sekretariatet. 

 

S.18. Præmier og præmieringstidspunkt  

 

1. Breddeudvalget træffer afgørelse om præmiernes form og foranstalter anskaffelse. 

P.t. anvendes de indstiftede ranglistepokaler. 

Tidligere års vindere skal sørge for overdragelse af ranglistepokalerne eller andre 

vandrepræmier inden overrækkelse finder sted. 

 

2. Præmiering / fejring af ranglistevindere sker ved førstkommende stævne efter sæsonens 

sidste ranglistestævne. Som ranglistesæsonen p.t. er opbygget vil det sige, at præmiering 

finder sted ved første stævne efter Senior DM – der bør være en fornøden tidsafstand mellem 

sidste og første ranglistestævne, så det er muligt at sikre sig, at det er de korrekte fægtere, der 

kåres og præmieres.  

 

3. DFF’s Sekretariat varetager information til afgivere og modtagere af præmier / pokaler og 

koordinerer overrækkelsen med stævneafholder. 
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4. Alle udgifter til præmier – herunder udgifter til gravering på pokaler af navn, klubnavn, 

årstal m.m. afholdes af DFF mod bilagsdokumentation af udgiften. 

 

S.19. Sæsonplan og tildeling af ranglistestævner 

 

1. Sæsonplanen. 

Senest i forbindelse med afslutningen af stævnesæsonen påbegynder en udviklingskonsulent i 

samråd med Breddeudvalget planlægningen af den kommende stævnesæson.  

 

2. I den forbindelse tages stilling, hvilke danske stævner, der skal indgå i Danmarksranglisten 

for Seniorer, og i samarbejde med hvilke klubber, DFF skal lade stævnerne afholde.  

 

3. Senest 30 dage inden sæsonens første stævne udsendes en sæsonplan med et overblik over, 

hvilke stævner der er sæsonens ranglistestævner. 

 

4. Tildeling 

Breddeudvalget kan efter nærmere aftale med DFF’s klubber tildele et stævne status af 

ranglistestævne. 

Såfremt en klub ønsker en sådan status for sit stævne rettes henvendelse til ovenstående. 

 Tildeling af Danmarksmesterskaber foretages dog af DFF’s Bestyrelse, jfr. S.11.2. 

 

Ved tildeling af ranglistestatus for et stævne foretages en samlet vurdering, hvor i følgende 

hensyn skal indgå: 

 

- Kontinuitet. Stævner, der allerede er på den nuværende rangliste, bør opretholdes, 

medmindre andre hensyn taler i mod. 

- En forventet deltagelse på minimum 50 ”startende” fægtere. Evt. inddrages forudgående 

års deltagerantal. 

- Stævner, hvor der gennemføres konkurrencer på alle våben, har forrang. 

- En rimelig geografisk fordeling mellem Øst – og Vestdanmark. 

- DFF’s erfaringer med samarbejdet med klubben i forbindelse med stævneafholdelse. 
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Tekniske regler (T) 
 

Procedurer for sort kort 

 

T. 1 Pådømmelse af ”Sort kort” ved almindelige ranglistestævner 

 

1. Dommere, som tildeler et sort kort, skal senest efter puljens eller udslagningskampens 

afslutning overlade følgende skriftlige information til Overdommeren: Den i dømtes fornavn, 

efternavn, klubtilhørsforhold, samt de væsentligste omstændigheder for ligger til grund for 

idømmelsen. 

 

2. Overdommeren (/stævneledelsen) er ansvarlig for at meddelelse om tildeling af sort kort og 

omstændighederne til for idømmelsen meddeles DFF’s Amatør – og Ordensudvalg senest 2 

dage efter konkurrencens afslutning (jfr. O.4.1.d, FIE t.144 og t. 120). 

 

3. DFF’s Amatør – og Ordensudvalg træffer herefter hurtigst muligt beslutning om eventuelle 

yderligere sanktioner. 

 

4. Såfremt det sorte kort uddeles under et stævne med flere konkurrencer, og fægteren, som er 

idømt sort kort, er tilmeldt til en senere konkurrence, afgør Overdommeren i samråd med den 

øvrige Stævneledelse, om fægteren med skyldig hensyntagen til regelbruddets karakter, skal 

udelukkes eller tillades at deltage.   

 

T. 2 Protest mod dommerens afgørelse 

 

Ved appel af dommerens afgørelse i overensstemmelse med FIE t.122 har stævneledelsens 

Overdommer den besluttende funktion, der beskrives i FIE t.122.4 (jfr. O.4.1.c). 

 

T. 3 Pådømmelse af andre end de fægtende 

 

Dommere som bortviser fra stævneområdet eller på anden måde pådømmer andre end de 

kæmpende (publikum, officials, trænere) skal hurtigst muligt meddele fornavn, efternavn og 

et eventuelt klubtilhørsforhold på den pådømte til Stævneledelsen. Overdommeren sørger for, 

at denne information på passende vis spredes til stævnets øvrige dommere. 
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Regler for organisation (O) 

Ansvar 

 

O. 1.   Den stævneafholdende klub er ansvarlig overfor DFF, deltagende klubber og den enkelte 

fægter for stævnets korrekte gennemførelse. 

 

O. 2. Sikkerhed 

Den stævneafholdende klub har ansvaret for sikkerheden under stævnet. Til stævneafholders 

ansvar hører: 

 

- At sikre sig at fægternes materiel kontrolleres på tilfredsstillende vis (se ”Regler for 

materiel”). 

- At der findes et førstehjælpsberedskab i tilfælde af skader eller ulykker. 

- At opsætning og placering af piste (fægtebaner) foretages, således at der udvises hensyntagen 

til risikoen for fysisk skade på fægtere, dommere, officials og publikum.  

Invitation 

 

O. 3.  1. Invitation skal sendes til DFF via elektronisk post senest 30 dage før konkurrencens 

afholdelse. DFF påtager sig umiddelbart herefter publicering på DFF’s hjemmeside, Ophardt 

Online System og udsendelse til klubberne.  

 

Det skal pr. 01.09. 12 fremgå af invitationen, at tilmeldingsmåden er via Ophardt Online 

System og gennem følgende link: https://fencing.ophardt.online/en/home. Såfremt 

invitationen også retter sig til udenlandske klubber, som ikke bruger Ophardt Online System, 

bør også alternative tilmeldingsmåder fremgå. 

 

 

2. Invitationen skal indeholde information om: 

 

1. Sted, dato og klokkeslæt for konkurrence(rne) 

2. Hvem kan deltage? Kategorier, aldersklasser, alderskrav. 

3. Stævneafviklingsform 

4. Udstyrskrav 

5. Stævnegebyr 

6. Tilmeldingsfrist 

7. Tilmeldingsmåde og form. Herunder skal linket: https://fencing.ophardt.online/en/home 

fremgå, samt endvidere vilkår for eftertilmeldinger og afmeldinger. 

8. Dommerkrav. 

9. Tidspunkt for evt. dommermøde før konkurrencestart. 

10. Tidspunkt og måde for kontrol af udstyr. 

11. Navn på kontaktperson samt kontaktoplysninger. 

12. Klubbens medlemskab af DFF (eller forbundets logo), jf. DFF Vedtægter § 4 stk. 1, 

nr. 4. 

 

3. I tilfælde af manglende rettidig information kan DFF tilbageholde eventuelle tilskud i 

forbindelse med stævneafviklingen. 

https://fencing.ophardt.online/en/home
https://fencing.ophardt.online/en/home
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Stævneledelse (”Directoire technique”), Overdommer og dommere 
 

O. 4.  Stævneledelse 

Stævneafholder udpeger, eventuelt i samråd med DFF, en Stævneledelse med den fornødne 

skikkethed. Stævneledelsen har tilsvarende opgaver og kompetencer som FIE-reglementets 

”Directoire technique” (FIE o.5, t.97, o. 56-60). 

 

O. 5. Overdommer 

 

1. Blandt Stævneledelsen skal der udpeges en Overdommer. Overdommeren har 

enekompetence til at træffe afgørelse om en dommers beslutninger med hensyn til 

regelforståelse og regelanvendelse (jfr. FIE o.62) 

 

Overdommerens opgaver er endvidere: 

a. Støtte stævneledelsen i kontrol af at pligtdommerkravene opfyldes og i 

rekruttering af andre dommere ved konkurrencen. 

b.At være ansvarlig for fordelingen af dommere under konkurrencerne. 

c. Alene afgøre dommerspørgsmål og protester vedrørende dommeres 

regelforståelse (jfr. T.2 samt FIE t. 122). 

d.Sende en rapport om udelte sorte kort og oplysninger om omstændighederne 

for disse til DFF’s Amatør – og Ordensudvalg senest 2 dage inden 

konkurrencens afslutning.  

 

2. Navnene på Stævneledelse og Overdommer skal være offentliggjorte før start af 

konkurrencerne.  

 

3. Ved Danmarksmesterskaberne skal Stævneledelsen bestå af mindst 3 personer fra 

forskellige foreninger. 

DFF skal udpege en repræsentant i Stævneledelsen med følgende opgaver: 

 

a. Ansvarlig for at bestemmelserne i FIE’s reglement og DFF’s stævneregler 

følges, samt træffe beslutning såfremt et spørgsmål ikke reguleres af disse. 

b. Tilse at konkurrencerne afholdes i overensstemmelse med DFF’s intentioner 

og instruktioner. 

c. Fungerer som Overdommer (O.4.1) under konkurrencerne. 

 

O. 6. Dommere 

1. Stævneafholder / stævneledelsen skal tilse, at er passende antal dommere er tilgængelige 

under afviklingen af konkurrencerne.  

Såfremt det er nødvendigt for at sikre en neutral bedømmelse med godt niveau, skal 

stævneafholder / stævneledelsen rekruttere dommere udover de af klubberne stillede 

pligtdommere. 

 

2. Stævneledelsen har ansvaret for opførsel af dommere på puljeskemaer m.m. 

 

O. 7. Pligtdommere  

1. Deltagende klubber har pligt til at stille med pligtdommere i det omfang, der er anført 

nedenfor 
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2. Pligtdommere beregnes som ”dommerdage” ud fra ”tilmeldte starter”: 

 

Tilmeldte starter Dommerdage 

 1-4  0 dommerdage 

 5-8  1 dommerdag 

 9-12  2 dommerdage 

13-16  3 

17 -20  4 

21-24  5 

25-28  6 

>28   7 

 

Tilmeldte hold Dommerdage 

1  0 

2   1 

3 -  3 

Med ”tilmeldte starter” menes det totale antal startende fægtere fra en forening, uanset våben 

og aldersklasse under en stævneweekend. 

Med ”tilmeldte hold” menes det totale antal tilmeldte hold fra forening, uanset våben og 

aldersklasse under en stævneweekend. 

 

3. Pligtdommere skal fordeles proportionelt i forhold til foreningens deltagere, hvad angår 

våben og antal i løbet af konkurrencedagene. 
 
Eksempel: Til en konkurrence har en forening 5 starter på fleuret og 9 starter på kårde om lørdagen og 4 starter 

på fleuret og 2 starter på kårde om søndagen. Foreningen har dermed 20 starter til stævneweekenden og har pligt 

til at stille med pligtdommere for 4 dommerdage. Dommerdagene bør normalt fordeles, så foreningen stiller op 

med 2 dommerdage på kårde og 1 dommerdag på fleuret om lørdagen og 1 dommerdag på fleuret om søndagen 

(jf. ovenstående skema). 

 

Ved tvivl om, hvordan dommerpligten skal fordeles på dommerdagene, bør der tages kontakt 

til stævneledelsen / overdommeren. 

 

4. Det forventes, at de af foreningerne udpegede pligtdommere er til stede hele den 

pågældende dommerdag – fra det indledende dommermøde frem til afslutningen af dagens 

konkurrencer. 

 

5. Foreningens pligtdommere skal angives med navn og dommerkompetencer i tilslutning til 

foreningens tilmelding af deltagere – dette gælder også dommere, som selv deltager i 

konkurrencerne (O. 9). 

 

6. Besked om manglende pligtdommere skal afgives senest ved tilmeldingsfristens udløb, for 

at stævneafholder gives mulighed for at skaffe andre dommere. 

 

7. Selv om en forening afmelder fægtere på stævnedagen, består kravet om pligtdommere 

beregnet ud fra antallet af tilmeldte starter ved tilmeldingsfristens udløb. Eftertilmeldte 

fægtere højner kravet om pligtdommere. 
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O. 8. 1. Stævneafholder kan fastsætte en afgift for foreningerne for udeblevne pligtdommere. 

Maksimal afgift for udeblevne pligtdommere er kr. 1000, som skal betales før første 

konkurrencestart. En sådan afgift skal fremgå af stævneinvitationen. 

 

2. Pligtdommere har ikke krav på godtgørelse fra stævneafholder, medmindre andet er 

aftalt/tilbudt. Det samme gælder for fægtere, som dømmer selv. 

 

3. Stævneafholder skal i stævneinvitationen tydeligt oplyse om eventuelle afvigelser fra 

pligtdommerreglerne. Kravene for dommere ved Danmarksmesterskaber (O. 9.2) kan ikke 

fraviges. 

 

O. 9. 1. Ved ”almindelige ranglistestævner” er det tilladt, at dommere selv fægter med i 

konkurrencerne, når de er opstillede som pligtdommere og står til rådighed for stævneledelse / 

overdommer.  

Ved udslagningskampe skal der udpeges en dommer til hver kamp, som medmindre det er 

accepteret af begge fægtere, ikke må repræsentere fægternes foreninger. 

Dommere bør være minimum 16 år og have national dommereksamen.  

 

 2. Ved ”Danmarksmesterskaber” skal dommerne dog være minimum 16 år og have 

minimum national dommereksamen for at dømme udslagningskampe i såvel de individuelle 

som holdkonkurrencerne. Dog kan kursister, der aflægger DFF National dommerprøve, også 

dømme i sådanne tilfælde. 

Medmindre det på forhånd er accepteret af begge fægtere/hold må dommere i 

udslagningskampe ikke repræsentere fægternes/holdenes foreninger og må ikke være 

deltagere i den fortsatte konkurrence. 

 

Liste over uddannede dommere findes på DFF’s hjemmeside under ”Dommerlisten”. 

 

Formula – stævneafviklingsform 

 

O.10. Overordnet 

Der skal lægges et stævneprogram fra stævneholders side, der muliggør dobbeltdeltagelse: 

- På 2 våben for samme aldersklasse (og/eller) 

- På samme våben i 2 aldersklasser (og/eller) 

- På samme våben individuelt og hold. 

 

O.11. Afviklingsform for Individuelle konkurrencer 

 

1. Endvidere gælder følgende for de almindelige ranglistestævner: 

 

- Det er op til stævneafvikler, om der fægtes en eller to puljerunder indledende puljerunder.   

- Det er altid ranglisten, der seeder til første runde. 

- Ved to runder seeder første runde til anden, og begge runder seeder samlet til udslagning. 

- Til Danmarksmesterskaber for Seniorer fægtes kun én indledende puljerunde. 

 

2. Det anbefales, at der fægtes 2 indledende runder ved de (øvrige) ”almindelige 

ranglistestævner”, og at ingen fægtere slås ud af konkurrencen inden den direkte udslagning.  
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3. Ved de ”almindelige ranglistestævner” er det efter stævneafholders beslutning tilladt at 

fægte med forskellige former for placeringskampe efter den ”direkte udslagning”, når: 

 

a. Dette er annonceret i stævneprogrammet. 

b. Den enkelte fægters slutstilling er klar – af hensyn til 

ranglistepointgivning. 

c. Der ikke fægtes om 3. pladsen – do. 

 

4. I indledende runder fægtes til: 5 touches / 3 min. I udslagningskampe fægtes til: 

15 touches / 3x3 min. 

 

5. Puljerunder kan ved de ”almindelige ranglistestævner” fægtes samlet for mænd og kvinder 

i alle kategorier (mix), dog skal den direkte udslagning altid foregå separat for mænd og 

kvinder.  

 

6. Ved konkurrencer for Veteraner kan DFF’s Veteranudvalg fastsætte andre regler for 

afviklingsform. 

 

O.12. Afviklingsform for Holdkonkurrencer  

1. Såfremt en individuel konkurrence og en holdkonkurrence på samme våben afholdes 

umiddelbart efter hinanden (f.eks. under samme stævnedage / weekend), skal den individuelle 

konkurrence afholdes først. 

 

2. I sådanne tilfælde skal seedning til holdkonkurrencer baseres på de individuelle placeringer 

i de netop afholdte konkurrencer, således at holdet med den laveste placeringssum seedes 

først, ect.  

Alene summen for de 3 bedst placerede fægtere på hvert hold medregnes. Fægtere, som ikke 

har deltaget i de individuelle konkurrencer, tildeles alle samme placeringstal direkte efter den 

sidst placerede fægter i den samlede slutstilling.  

Ved samme placeringssum mellem holdene trækkes lod under overværelse af holdenes 

holdkaptajner. 

 

4. Ved andre holdkonkurrencer seedes efter placering på Danmarksranglisten efter tilsvarende 

beregningsprincipper som anført ovenfor. 

 

5. Formula - hold: 

Ved færre end 5 hold afgøres konkurrencen gennem at alle møder alle i en pulje – resultatet af 

puljerunden er det endelig resultat. 

 

Ved 5 hold eller flere fægtes direkte udslagning med tableau på baggrund af ovenstående 

seedning. Der fægtes om alle placeringer i 8/16-tableau. Ved andre holdkonkurrencer end 

Danmarksmesterskaber for Hold kan der dog indledningsvist fægtes puljerunde, som seeder 

til udslagning. 

 

6. Hold, som trækker sig ud af kamp om placeringerne 1-4 mister sin placering i 

konkurrencen. 



DFF’s Regler for Senior Ranglistestævner m.m. 17 

 

Hold, som trækker sig ud af en kamp om placeringer 5-16, regnes som tabere 45-0 af denne 

kamp og eventuelt følgende kampe, men beholder den placering, de da modtager. 
 

Indberetning af resultater o.a. til DFF 

 

O.13. Omfang og form af indberetning til DFF 

 

1. Stævneafholdende klubber skal senest inden 7 dage efter stævnets afholdelse indsende som 

minimum slutresultaterne for alle under stævnet afviklede konkurrencer i form af: 

 

a. Fuldstændige slutresultatlister for alle våben og kategorier i læsbar form til 

DFF’s Sekretariat. 

b. Fægternes fornavn, efternavn, samt medlemsklub (jf. nedenstående 

forkortelsesliste) skal fremgå af slutresultatlister. 

c. Materialet fremsendes til DFF’s Sekretariat eller lægges på en hjemmeside - i 

så tilfælde skal det meddeles DFF, hvor og hvornår oplysningerne er 

tilgængelige på nettet.  

d. Eneste korrekte indsendelsesform / meddelelsesform er via Sekretariatets 

elektroniske postadresseadresse: dff@faegtning.dk. 

 

Således at DFF’s Sekretariatet kan opdatere og offentliggøre ranglisteresultaterne i god tid, 

 

2. I tilfælde af manglende rettidig information kan DFF tilbageholde eventuelle tilskud i 

forbindelse med stævneafviklingen. 

 

3. Stævneledelsen og overdommeren skal senest inden 2 dage rapportere alvorlige 

disciplinære forseelser til DFF’s Amatør og Ordensudvalg – jfr. T.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dff@faegtning.dk
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Regler for materiel (M) 

Materiel - og udstyrskrav 

 

M.1.  Reglerne finder anvendelse uanset alder til almindelige ranglistestævner ved start i 

kategorierne: Kadet, junior, senior og veteran. 

  

DFF anbefaler, at samme krav så vidt muligt anvendes ved træningsaktiviteter. 

  

M.2. Fægterens personlige udstyr 

 

1. FIE-reglementets regler om fægterens personlige er modificeret med de undtagelser og 

særlige bestemmelser, som er specificeret i M.3. 

 

2. Al udrustning skal være i god stand og uden skader. Fægtedragten skal være ren. 

 

3. Med ”fægtedragt” forstås jakke, bukser, sikkerhedsvest i overensstemmelse med FIE-

reglementets bestemmelser (jfr. FIE m.25). 

 

M.3. Udstyrsbestemmelser 

 

- Fægtedragt (Jakke, bukser og sikkerhedsvest): Alle FIE-mærkede og mærkede med 

800 N      

- Maske: FIE-mærket, 1600 N. 

 

- Kvinder skal anvende brystbeskyttelse. 

- Klingestørrelse: 5. 

- Klingekvalitet: Der er ikke krav om FIE-mærkede klinger med undtagelse af til FIE- 

stævner. 

 

Navn på fægtejakke og nationalitetstegn på jakke og bukser er ikke påkrævet ved almindelige 

ranglistestævner. 

 

Udstyret kontrolleres af dommere på pisten eller forudgående materielkontrol ved stævnestart. 

 

M.4. Maske fleuret - overgangsbestemmelse  

 

1. På fleuret skal masken i alle kategorier være udstyret med el-skæg (conductive bip). 

FIE artikel m. 27.2: ”Den del af maskeskægget som er under en horisontal linie på 1,5-2 cm 

under hagen skal dækkes helt af et materiale, som har samme ledende egenskaber som 

elvesten.  

 

2. Frem til d. 30.06. 2012 godkendes masker, som efterfølgende er komplementeret med 

ledende materiale i overensstemmelse med forskrifterne i FIE m. 27.2. 

 

3. Fra og med 01.07. 2012 er det påkrævet, at masken er FIE-homologeret (M 2009 eller      

senere model). 
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4. Maske med el-skæg må gerne anvendes i kårdekategorier. 

Regler for reklame (P) 
 

P.1. Utilladte reklameemner 

 Reklamer, som har åbenbare koblinger til følgende brancher, er ikke tilladte: 
 

- Tobak 

- Alkohol og euforiserende stoffer 

- Pornografi 

 

 I tvivlstilfælde afgør DFF’s Bestyrelse om reklamen kan tillades eller ej. 

Internationale konkurrencer 

  

 I de tilfælde, hvor fægteren repræsenterer DFF ved internationale konkurrencer, og hvor FIE’s 

regler om reklamer finder anvendelse, gælder følgende: 

 

P.2. På fægtedragt og maske 

  I alt gives der mulighed for 4 reklameflader af på højst 125 cm2 pr. stk og max 500 cm2 i alt 

– for placering se FIE ”Code de la publicité” p.12.2. Af disse forbeholder DFF sig ret til 2 af 

reklamefladerne og tilbyder den enkelte fægter selv at indgå aftaler om de 2 tilbageværende. 

Dette skal ske i samarbejde med DFF og endeligt godkendes af DFF. 

 

P.3. På landsholdstræningsdragter, fægtetasker og andet udstyr 

 DFF forbeholder sig retten til samtlige tilladte reklameflader på dette materiel, jfr. FIE ”Code 

de la publicité” p.12.3-4. 
 

Nationale konkurrencer 

  

 Nedenstående bestemmelser omfatter danske konkurrencer, som ikke er FIE-stævner, og som 

DFF afholder eller lader afholde – herunder også stævner for kadetter, juniorer og veteraner. 

 

P.4. På fægtedragt og maske: 

  

 Reklamer er tilladte på følgende flader uden størrelsesbegrænsning: 

  

 - Jakkeryg 

 - Jakkekrave 

 - Jakkeærme på ikke-våbenførende arm. 

 - Bukser 

 - Maskesider. 

 

 Reklamer er ikke tilladte på elektriske veste/jakker. 

 

P.5. Andet udstyr: 
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 På anden udrustning (klubtræningsdragt, tasker m.m.) findes ingen begrænsninger. 

 

Klubforkortelsesliste  I Ophardt Online System pr. 22.01. 2020 

 
 

HOVEDSTADEN (DEN)   

Official name Used name Short name 

Albertslund Fægteklub  Albertslund FK ALF 

Dansk Kårde Center   Dansk Kårdecenter DKC 

Frederiksberg Slots Fægteklub Frederiksberg Slots FK FSF 

Frederiksborg Historiske Fægteklub Frederiksborg Historiske FK FHFK 

Fægteklubben Aramis Dragør FK Aramis Dragør FAD 

Fægteklubben En Garde FK En Garde ENG 

Fægteklubben Mahaut  FK Mahaut FKM 

Fægteklubben Trekanten  Trekanten København FKT 

Gilleleje Fægteklub Gilleleje FK GFK 

Glostrup Fægteklub Glostrup FK GLF 

Hellerup Fægte-Klub   Hellerup FK HFK 

Hillerød Fægteklub  Hillerød FK HILF 

Københavns Fægteklub Københavns Fægteklub KØF 

Københavns Historiske Fægteklub Københavns Historiske Fægteklub KHFK 

Nørrebro Fægteklub Nørrebro FK NØF 

Rudersdal Fægteklub  Rudersdal FK RUF 

Taastrup Fægteklub Taastrup FK TAAF 

MIDTJYLLAND (DEN)   

Official name Used name Short name 

Fægteklubben Trekanten Viborg  Trekanten Viborg FTV 

Jysk Akademisk Fægteklub JAF JAF 

Aros Historical Fencing Guild Aros Historical Fencing Guild AHFG 

NORDJYLLAND (DEN)   

Official name Used name Short name 

HEMA Aalborg HEMA Aalborg HEAA 

Thisted Vægttræningsforenings Fægteafdeling - 
TVF-Fægtning 

TVF Thisted TVF 

Aalborg Fægteklub    Aalborg FK AAFK 

SJAELLAND (DEN)   

Official name Used name Short name 

Dragon Sport Fencing Drangon Sport DSF 

Fægteklubben Flèche  Fleche Holbæk FLE 

Fægteklubben Trekanten Køge Trekanten Køge FKTK 

Fægteklubben Trekanten Vordingborg  Trekanten Vordingborg FKTV 

Kalundborg Fægteklub   KFK Kalundborg KFK 

Midtsjællands Fægte Laug MFL Roskilde MFL 

Næstved Fægteklub  Næstved FK NFK 
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Roskilde Fægteklub  Roskilde FK RFK 

Slagelse Fægteklub Slagelse FK SLGF 

Slagelse Garnisoners Idrætsforening  
- Fægteafdelingen 

SLGI Slagelse SLGI 

Sorø Akademis Fægteklub Sorø Akademis FK SAF 

SYDDANMARK (DEN)   

Official name Used name Short name 

Fredericia Fægteklub Fredericia FK FRK 

Fægteklubben Niels Juel Svendborg Niels Juel Svendborg FNJS 

Fægteklubben Sydjylland FK Sydjylland FKSJ 

HEMA Esbjerg HEMA Esbjerg HES 

Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup – 
Fægteafdelingen 

IF Skrydstrup IFS 

Nyborg Fægteklub Nyborg FK NYF 

Odense Fægteklub Odense FK OFK 

Odenses Historiske Fægteklub Odenses Historiske FK OHF 

Ringe Fægteklub Ringe FK RIF 

Varde Fægteklub  Varde FK VFK 

Vejle Fægteklub Vejle FK VEF 
 

 


