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Kære venner,
Hermed en nytårshilsen til alle der har været med os på 
den ene eller anden måde i 2012. I ønskes alle et godt 
2013 med håbet om at tingene som I stræber efter lykkes 
for jer i året. Tiderne er ikke lette for alle, og det er måske 
nu mere end tidligere vigtigt at støtte hinanden via de net-
værk vi har med hinanden. Fra DMFs side kan jeg love, 
at vi vil gøre hvad vi kan for at hjælpe venner til de ting de 
gerne ser ske i 2013, på den ene eller anden facon.

En speceil tak til vores partner-forbund, Dansk Militært 
Idrætsforbund, DMI, for uvurderlig sparring og støtte 
gennem året. Vores bånd bliver stadig stærkere.

Nedenfor giver jeg en kort oversigt over hvordan jeg ser 
2012, i meget korte træk, samt lidt tanker om hvor vi måske 
er på vej hen i 2013. 
Allerede på dette sted vil jeg gerne opfordre til at vi alle 
prøver at finde nye mennesker der vil være med til at 
hjælpe os med frivilligt arbejde for sporten - et tema som 
jeg kommer tilbage til i slutningen af denne epistel.

Så her kommer det:

ELEKTRONISK SKYDNING GIVER EKSPONERINGS- 
OG TRÆNINGSMULIGHEDER
På hjemmefronten har vi fået profileret os mere i 2012 
end tidligere, ikke mindst via det elektroniske skydesy-
stem. Ligeledes har den elektroniske skydebane været 
brugt til dette formål, bl.a. i forbindelse med dansk Ride-
forbunds Landsfinalestævne på Vilhelmsborg ved Århus, 
i juni måned. Og vi har været ude med skydebanen et 
antal gange i forbindelse med betalte begivenheder, købt 
af større firmaer i forbindelse med deres større personale-
fester. Det var en del af planen og det kommer nu mere 
og mere. Og det er faktisk en meget positiv oplevelse hver 
gang. Skydebanen tilbyder så mange kvaliteter, at det 
måske er svært at forstå at ikke flere benytter sig af denne 
mulighed. Den sidste begivenhed af denne art servicerede 
over 80 mennesker en eftermiddag og aften, med en event 
som man snakkede om lang tid efter at vi havde været der. 
Vi tilbyder simpelthen det bedste ’bang-for-the-buck’ på 
den del af underholdningsmarkedet og er endeløst fleksi-
ble, både hvad angår ’våben’ og konkurrenceformer.

ERFARINGEN FRA SAMARBEJDE MED  
FÆGTEKLUBBER
Traditionelt har vi haft en tæt tilknytning til klubber un-
der fægteforbundet, og 2012 har ikke været mindre ak-

tivt her. Det er mit indtryk at femkampaktiviteterne endda 
tilbyder en velkommen adspredelse i fægteklubberne, 
ikke mindst måske på grund af den spændende, og di-
rekte tilgængelige elektroniske skydning. Klubberne har 
hidindtil ikke selv måtte investere i dette, men femkamp-
forbundet har stillet udstyr til rådighed, så de fægteklub-
ber der endnu ikke har taget femkamp fuldt om bord 
kan roligt tage kontakt med os for en snak om dette.  

Trekampen med fægtning er i tydelig fremgang, og vi 
har haft sådanne konkurrencer i 2012, involverende flere 
fægteklubber i samme konkurrence. For tydelighedens 
skyld skal det også her anføres at al skydetræning finder 
sted i forbindelse med almindelige fægteaftner, så det er 
faktisk ’lige til at gå til’. 

FEMKAMPCHALLENGE 2016
Her ved årets begyndelse har vi en gruppe ambitiøse da-
mer i gang med vores FemkampChallenge 2016 projekt, 
og vi kan være tilfredse med den øjeblikkelige status: 
Disse damer med betragtelig ryttererfaring har valgt at 
sætte ind på Moderne Femkamp med henblik på næste 
Olympiade, og vi forventer i løbet af sæsonen at se dem 
i aktion i konkurrence for første gang, efter deres seriøse 
træningsforberedelse startede i slutningen af august 
måned 2012. Damerne går til den og vi har en meget tæt 
sparing, hvilket har vist sig yderst effektivt. Der er en 4-års 
plan på bordet, og den følger vi slavisk. Vi vil intensivere 
samarbejdet allerede et par dage ind i det nye år, og har 
i forbindelse med FemkampChallenge 2016 en hel række 
ideer på bedding som skal prøves af i 2013. Vi vil ligeledes 
igen afholde danske mesterskaber i september, hvor da-
toen dog endnu ikke ligger fast.

FEMKÆMPERE FÅR LICENS
Vi forventer tidligt i 2013 at medlemsstrukturen skal tilpas-
ses, således at DMF kommer til at arbejde med licenser 
som basis for medlemsregistrering. I forbindelse med at 
DIF og DGI (de to store paraplyorganisationer i dansk 
idræt, hvor DMF er specialforbund under DIF) halvvejs 
tvunget af den kulturminister som nu er forhenværende og 
halvvejs af nødvendighed, er enedes om at man skal ha en 
registreringsstruktur som tillader at personer kun tilmeldes/
registreres en gang, kommer ikke mindst Moderne Fem-
kamp i klemme. Dog er det stadig uklart hvordan den ord- 
ning i den sidste ende kommer til at fungere i forhold til 
DMF.

Den korte version af den lange historie er, at vi ikke læn-
gere kan registrere gennem diverse klubber hvor man 

FemkampChallengeTeam
2012-2016

PentathlonChallengeTeam
2012-2016

Logoet som FemkampChallenge 2016 Team deltagere vil få lov 
til at bære efter godkendelse i projektet
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f.eks. allerede har registreret medlemmer som f. eks. ryt-
tere eller fægtere (man kan registreres en gang pr. klub), 
men altså må ud i en anden form for registrering. Også for 
’rene’ femkampklubber vil licensordningen blive standard.

Vi synes dér at have rimelig enighed med vores DIF kon-
takter om at DMF for fremtiden skal basere sin ‘folketælling‘ 
på hvor mange der er tilknyttet sporten via licens. Det vil 
sige at klubberne har deres medlemmer som de nu er 
organiseret, men at alle, der skal tilknyttes moderne fem-
kamp, som minimum skal løse licens i femkampforbundet. 
Mere praktisk kommer det til at ske ved at klubber søger 
om licens på vegne af de aktive i deres klub, hvor enkelt-
personer nu også vil kunne få licens direkte fra forbundet. 
Disse detaljer vil komme som en vedtægtsændring til ge-
neralforsamlingen i april. 
Ordningen kan i bedste fald komme til at falde meget gun-
stigt ud for DMF, så vidt jeg kan bedømme, men først skal 
vi lige formelt ha ordningen på plads med DIF, som endnu 
ikke har tilkendegivet overfor os, om vi er enige om model-
len. Vi havde møde med DIF bl.a. om dette i november, 
men venter altså stadig på specifik tilbagemelding.

FEMKAMPCHALLENGE 2016 – NYE AMBITIØSE 
KÆMPERE
Endelig er det vores håb at vi kan få flere højmotiverede 
nye femkæmpere i sving i 2013, og i den sammenhæng vil 
vi naturligvis bygge på erfaringerne med FemkampChal-
lenge 2016-1 gruppen og derigennem måske finde en -2, 
-3 eller ’flere’ gruppe.  Jeg har derudover stadig en invi-
tation stående til at præsentere vores sport og forskellige 
koncepter for regimentet i Slagelse, som jeg ikke har haft 
kræfter og tid til at gennemføre i efteråret, fordi jeg endnu 
pendler mellem Holland og Danmark (det slutter meget 

snart). Det er håbet at dette kunne blive et af de første 
initiativer i 2013. 

BREDDEFEMKAMP I 2012
Der er i 2012 også kommet flere aktive i bredde sammen-
hæng, dvs. de der i klubberne deltager i aktiviteterne med 
mindre end de fem discipliner, og vi har ligeledes igen haft 
et år med god gang i efterskoleprojekterne. I den sam-
menhæng har et større specialforbund under DIF, som jeg 
tidligere har været i forhandlinger med, vist fornyet inter-
esse i at vi prøver at definere fælles initiativer med mo-
derne femkamp som centralt aspekt. I anledning af DIFs 
budgetmøde i oktober kom dette op igen mellem os. 
Endelig vil vi sammen med vores kontakt i rideforbundet 
gøre status over aktiviteterne i det forløbne, spændende år 
og prøve at lægge gode planer for 2013.

HJÆLP OS AT FINDE FLERE HÆNDER
Vi har brug for flere frivillige til at hjælpe til. Vi er alle frivil-
lige, DMF har ingen ansatte, og har ikke udsigt til at få det 
i den nærmeste fremtid. Man behøver ikke overhovedet at 
være specielt bekendt med femkamp for at kunne komme 
til at spille en betydelig rolle for vores aktive, klubber og for-
bund. DIF tilbyder også i stigende grad rådgivning og hjælp 
for rekruttering af personer der er villige til at påtage sig 
en mindre eller større opgave, og endelig er der jo faktisk 
fornuftige muligheder for visse skattefradrag, hvis man er 
aktiv idræts-frivillig. Hvis I kender nogen der kunne være til 
hjælp og interesserede i at være med her, er det guld værd 
at få dem om bord. Vi er meget få der driver det her, og det 
er en meget tung opgave - for ikke at sige opslidende - altid 
at skulle trække store ressourcer fra vores og vores fami-
liers tid, fordi vi er så få. Så lad os høre om I har kandidater 
der kunne hjælpe med at fordele byrden.

I denne ånd ønskes i alle endnu en gang godt nytår, med 
håbet om at vi kan bygge en endnu stærkere familie om-
kring sporten og vores aktive der finder inspiration i vores 
sport.

De bedste hilsner,
Benny Elmann-Larsen
Formand, Moderne Femkamp
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OL vinder 2012 Moderne Femkamp, Laura Asadauskaite, Litauen, med engelske sølvvinder Samantha Murray, og Brasiliens Yane 
Marques, der vandt bronze


