
Diskussion omkring elitecenter 

Louise Seibæk og Laurence Halsted var til besøg på bestyrelsesmødet. 

 

LS og LH: 

Strategiaftaleperiode med team danmark og DIF. Hvordan skal den nye strategi se ud (fra januar 

2021- December 2024 for team danmark, og et år tidligere for DIF)? Strategi til seneste aftale: 

Professionalisering med bl.a. ansættelse af en sportschef (LH). DFF prøver at indstille sig til den nye 

strategiaftale. DFF erkender HFK og Trekanten som talentesmiderne. Team Danmark sætter nemlig 

fokus på eliten over den næste periode. Eliteprojekt: åben træning i HFK+ DFF betaler rejsen til 3 

GPs. 

 

VB: Blev andre klubber også spurgt om HFK/Trekanten som elitecentre? 

LS: Ja, fire anden-niveau-klubber. Trekanten Vordingborg sagde det var super. Varde fægteklub var 

også glad. To andre klubber var bange (Glostrup og Aalborg). 

 

MMF: Hvilke grupper af fægtere omhandler “eliten”? 

LS: Trænere fokusserer primær på senior elitefægtere (landsholdet på kårde/fleuret). Hugo bliver 

ikke fopligtet til noget som helst. DFF vil gerne konsolidere en aftale så at han har ansvaret for herre 

kårde landsholdet. DFF overvejer at strege ungdomsfægtere ud af aftalen og vente med kadet/junior 

delen både mht. HFK og andre klubbers bekymringer overfor aftalen. 

 

MMF: Hvis der ikke er nogen økonomi i aftalen bliver det svært for HFK at gå med til det. Ellers kan vi 

ikke fristille Hugo hele tiden. 

LS: HFKs planlægning kommer først. DFF vil gerne give overordnet ansvar til Hugo ved stævnerne og 

skaffe en trænersamarbejde tværs af klubberne. Det kan også være at medlemmer af forskellige 

klubber lægger sammen til at tage en træner med. I trekanten laver de en sæsonplanlægning hvor 

forældrene organiserer stævnerejser. Kan det transfereres til rejsers på tværs af forskellige klubber? 

MMF: DFF skal gerne tage ansvar for at sikre at trænersituationen er klar på internationale 

kadet/junior stævner. 

 

MMF: I aftalen står at aktive medlemmer ikke skulle være I eliteudvalget. Frederik von der Osten 

sidder i HFKs eliteudvalg og er formand af en eliteudvalg i kommunen. 

LS: Pt. er der ingen forventninger til hvordan en eliteklub ser ud. LS anbefaler at lave en elitestrategi 

udgående fra den nuværende situation. Lave en plan til hvordan det skal se ud i fremtiden. 

LH: HFK skal lave en elitestrategi for at vise at vi er seriøse omkring eliten. LS vil gerne hjælpe med at 

brainstorme om hvordan den skal se ud. 

 



MMF: Hvordan kan man integrere udlændinge fægtere i bruttotruppen og DFFs eliteprojekt. 

 

MMF: Økonomi - Hvordan bliver HFK lønnet på sigt? 

LS: Det kan man ikke sige endnu. DFF antager at den næste aftale med Team Danmark og DIF bliver 

mere konkret og så kan man se hvordan pengen fordeles. 

 

MMF: Hvornår skal projektet starte? 

LS: I løbet af efteråret med blød overgang. 

 

MMF: Hvad indeholder åbne træninger? 

LS: Én gang om ugen – åben landsholdstræning uden lektioner. 

 

MMF: Kan man lave en aftale med DFF om at få penge til udstyr (mht åbne træninger og 

træningssamlingerne)? 

LH: Det drejer sig om elitetræningslejere, ikke bruttotruplejere. Derfor hjælper DFF med organisering 

men vil ikke bidrage til udstyret. 

 

MMF: Kan kadet/junior fægtere få hjælp til at betale for EM/VM hvis de kvalificerer sig? 

LS: Lige nu er der ikke noget budget til det. LS kæmper for at få CDD og holdgebyr betalt. Ambitionen 

er højere med den næste støtteordning. 

 

 

Next steps 

LS: Beskrivelse om eliteprojektet blev sendt ud til de forskellige klubber. Eliteudvalg holder et møde 

på onsdag, d. 28. August 2019 og behandler sagen. DFF var taknemmlig for vores kommentarer og vil 

sende en ny beskrivelse ud. 

MMF: Det er virkelig vigtigt at DFF tager ansvar over for kadet/junior fægtere. 


