Forslag til vedtægtsændring

Baggrund
Hvert år kommer der spørgsmål til fortolkningen af reglen om holddeltagelse til de danske senior
mesterskaber. Nærmere bestemt om et hold må bestå af fægtere fra flere klubber eller ej.
De nuværende regler herfor findes i henholdsvis vedtægterne og i stævnereglementet. Med den
nuværende formulering er det kun muligt at stille med ”rene” klubhold og dette er blevet håndhævet ved
afholdelsen af senior DM på hold. Det kan imidlertid være til ulempe for eks. mindre klubber, som ikke kan
tilbyde fægtere deltagelse på senior DM i hold og derved får færre fægtere mulighed for at fægte, det de
gerne vil.
Forslag til vedtægtsændring blev sendt i høring (dato?) med svarfrist den 1. juni 2020. derindkom i alt 6
høringssvar (se bilag)
På baggrund af bemærkningerne er der udarbejdet et alternativt forslag.
Nuværende regler
Bestemmelserne herom findes i DFFs vedtægter § 10, der lyder:
§ 10 Stævnedeltagelse
Ingen kan deltage i åbne konkurrencer arrangeret af Dansk Fægte-Forbund eller foreninger under Dansk
Fægte-Forbund uden at være i besiddelse af licens, jf. dog § 9 stk.3.
Stk. 2. Med en åben konkurrence forstås enhver hold- eller individuel konkurrence, hvor deltagelse ikke er
forbeholdt enkelte foreninger eller medlemmer af sådanne.
Stk. 3. En fægter kan kun deltage i DM for en forening, som vedkommende har haft licens hos i mindst 3
måneder.
Stk. 4. 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.
Stk. 5. Udenlandske statsborgere kan ikke stille op til DM Individuelt.
Stk. 6. I Hold-DM må hvert hold (3+1) maksimalt have én deltager uden dansk statsborgerskab, og denne
fægter skal have haft folkeregisteradresse i Danmark, gyldig dansk licens og medlemskab af den
pågældende klub i mindst 3 måneder inden stævnet.

Det fremgår ligeledes af i DFF’s Regler for Senior Ranglistestævner m.m.
” 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.

Sammenfattende kan det siges, at de nuværende regler er formuleret ud fra et princip om, at deltagerne i
et dansk senior mesterskab er klubhold. Dette betyder, at der til de danske senior mesterskaber på hold
udelukkende kan stille hold op fra klubber, der har fægtere nok til at kunne mønstre min. 3 fægtere.
Hvis man sammenligner med andre sportsgrene, vil man også her i langt de fleste tilfælde kunne se, at
holdmesterskaberne afholdes som konkurrence mellem klubhold.

Forslag
Nærværende forslag går på at bløde ovenfor omtalte udgangspunkt op og således åbne for, at et hold kan
bestå af fægtere fra mere end én klub. Dette sker som nævnt ud fra et ønske om at få så mange som muligt
til at deltage i mesterskaberne. Ligeledes ønskes fægtere fra mindre klubber tilgodeset ved at give dem
mulighed for at deltage i et holdmesterskab.
Udgangspunktet vil fortsat være, at de danske senior holdmesterskaber er mesterskaber for klubhold. Når
der laves oversigt over holdmesterskabsfordelingen, vil der således fortsat kun kunne være én klub, der
vinder et holdmesterskab. Licensreglerne vil fortsat gælde, således at alle deltagere skal have gyldig licens i
en dansk fægteklub og have haft det i min. 3 måneder forud for mesterskabet.
Udgangspunktet er, at klubberne først og fremmest forsøger at stille et klubhold. Kan dette ikke lade sig
gøre, kan fægtere på tværs af klubberne gå sammen om at danne et hold på 3 til 4 fægtere. Da der
imidlertid er tale om et holdmesterskab for klubhold, vil kun regulære klubhold, dvs hold bestående af 3
eller 4 fægtere fra samme klub, kunne blive danske mestere. Det vil således være det bedst placerede
klubhold, der vil blive kåret som danske mester.
På denne baggrund foreslås et nyt stykke 7 til den nuværende §10 i DFFs vedtægter:
Stk. 7. Som danske mestre på hold kan kun kåres klubhold, dvs. hold hvor flertallet af fægterne har licens i
samme klub. Hold bestående af fægtere fra op til 4 klubber kan stille op til DM, men kan ikke kåres som
danske mestre. Alle holddeltagerne skal overholde de øvrige regler for stævnedeltagelse.

