
Forslag til vedtægtsændring - licens. 
 
Forslag 1: 
 
§9, stk. 3 
Fra: Licens er ikke påkrævet for fægtere yngre end kadetfægtere 
Til: Licensen er opdelt i to kategorier: 
a. Fægtere, frem til og med det år de fylder 16 år. 
b. Fægtere, fra og med det år de fylder 17 år. 
 
$10, stk. 1 
Fra: "... eller foreninger under Dansk Fægte-Forbund uden at være i besiddelse af licens, jf. dog § 9 stk.3." 
Til: "... eller foreninger under Dansk Fægte-Forbund uden at være i besiddelse af licens." 
 
Motivation:  
Forslaget åbner muligheden for krav til aktiv licens allerede ved tilmelding til stævner. Dette fordi der 
sættes aldersintervaller på licensen i Ophardt, men for at dette kan håndteres korrekt ved tilmeldinger, så 
skal alle kunne tildeles en licens. 
Yderligere muliggøre forslaget individuel prissætning af licenserne uden at skulle foretage 
en vedtægtsændring.  
Med det nuværende system, så kan fægtere tilmelde sig stævner uden gyldig licens og dermed har 
DFF/klubberne en udfordring med efterfølgende at skulle inddrive licensen - hvis man vender det om så 
licens er påkrævet før tilmelding, så undgår man dette. 
Da vi ikke kræver licens ift. de nuværende vedtægter for unge under 17 år, så kan vi ikke ændre det så 
licens er påkrævet før tilmelding da alle under 17 år jo ikke har en licens. Dette løses ved at tildele en licens 
til denne gruppe så alle der deltager i et stævne har en licens, uanset alder - licensen for den yngre gruppe 
kunne jo være gratis. 
 
 
Forslag 2: 
(frafalder hvis forslag 1 vedtages) 
 
§9, stk. 3 
Fra: Licens er ikke påkrævet for fægtere yngre end kadetfægtere 
Til: Licens er ikke påkrævet for fægtere frem til og med det år hvori de fylder 16 år. 
 
Motivation: 
Forslaget er en præcisering af den nuværende ordlyd. 
Forslaget giver IKKE mulighed for krav om aktiv licens ved stævnetilmelding. 
 
 
På vegne af Stævne- og Lejrudvalget. 


