Bestyrelsens beretning for 2011.
København, d. 15. februar 2012
Generelt
Fra begyndelsen af 2011 var det klart at året ville blive et brydningsår på en lang række
områder. Nye, store initiativer, nyt partnerskab samt et satsningsår med kraftigt fokus på
forøgelse af medlemstallet var det vi regnede med skulle ske. Vi har således været
beskæftiget allermest på den nationale front, med henblik på at få skubbet dansk femkamp
ud af dødvandet.
Samarbejdet Dansk Militæridrætsforbund er vi begejstrede for. Det giver inspiration og vi ser
et støt voksende partnerskab.
Det elektroniske skydesystem anskaffet i 2010 udnyttes meget kraftigt og har revolutioneret
vores eksponering udadtil. Og vi er kun ved begyndelsen. Det mobile skydeanlæg har været
på arbejde, men vi har kun haft sidste halvdel af året til at få aktiviteterne etableret, efter vi
modtog det endeligt. 2012 vil der vise meget mere på basis af flere og større arrangementer
der allerede er booket.
Resultater og aktiviteter
Aktiviteterne har været koncentreret om en breddesatsning, og vi har frem for alt
introduceret kombinations 3-kamp, K3K, som vi nu anvender bredt som introdisciplin. K3K er
i sig selv DISCIPLINEN for mange nu, og vi forventer os meget af denne form og frem for alt,
at den meget lettere tilgængelighed vil skabe en bred basis for en spændende og sjov
konkurrenceform, som vi håber specialforbundene vil tage til sig som deres egen.
Vi ser på basis af K3K en signifikant voksende interesse, ikke mindst i fægtekredse.
Fægteklubber ser mulighederne for en umiddelbart enkel og spændende konkurrenceform.
De første rideklubber har vi nu en meget interessant kontakt med, efter et initiativ hvor
Forbundet gjorde en ekstra indsats for at komme i dialog med disse rideklubber, hvor vi ofte
har lånt heste til mesterskaber. Med K3K synes vi at ramme noget vi kan være fælles om, og
det tyder i retning af en kraftig udvidelse af den aktivitet i 2012.
Aktiviteterne i Sydsjælland både mht. efterskoleprojekter og klubbaseret femkamp bevæger
sig stadig støt fremad og der synes at indfinde sig en konsolidering. Derudover er der nye
ideer på bedding som for 2012 kunne føre til mange flere aktive. Vi sagde sidste år at der var
strømninger i DIF som stimulerede at gå mere efter at øge medlemstal end tidligere, og at
det er tvingende nødvendigt at DMF øger medlemstallet væsentligt for at være optimalt
rustet når overgangsfasen 2011-13 er slut. Dette med henblik på stadig at forblive et
selvstændigt forbund efter 2013. Dette har vi gået efter i året, og resultatet er, at vi har haft
en endnu kraftigere medlemsforøgelse i året end sidste år, hvor vi blev det specialforbund
unde DIF (60 specialforbund) med den største stigning - 28% blev det til, og for 2011 bliver
den stigning procentvis endnu større. Målet for året - på medlemsfronten i det mindste - er
derfor nået, ovenud.
Økonomi
Vi indkøbte i 2010 det elektroniske skydesystem, en stor investering, men en vi trods alt
kunne bære. I 2011 satsede vi kraftigt med henblik på en markant ændring af vores
kontaktflader og aktivitetsformer, ved indkøb af den mobile skydebane. Finansieringen af
den blev nøje planlagt og vi kom ud af året med et lille underskud, som stort set svarer til det
budgetterede. Det ekstra lån som vi optog hos DIF for at gøre finansieringen mulig i det
korte perspektiv blev betalt 50% tilbage i januar 2012, som planlagt og aftalt, og resten
betales tilbage i januar 2013.

Ikke-sportslige aktiviteter
Formanden og den økonomiansvarlige deltog i årets UIPM kongres i Nice i november. Det af
UIPM valgte laser system giver stadig problemer selvom der synes at være en stabilisering på
vej. Objektivt set er det dybt uacceptabelt at UIPMs præsident har valgt denne linie, og
problemerne hører ikke op, her hvor vi har 6 måneder til OL. Laser systemet vil aldrig blive
let at bruge, og man kunne sagtens forestille sig at der i tilfælde af at der blive valgt en ny
UIPM præsident ved kongressen i 2012 – et skridt som er sandsynligt – ville blive fortaget en
nyvurdering af fornuften i at fortsætte med laser efter 2012 OL. Som bekendt har DMF
’bekendt sig til’ det finske infrarøde system, som vi har så meget glæde af og succes med.
Det fungerer bare!
En anden vigtig aktivitet har været omlægningen af vores website, og det er blevet
størrelsesordner bedre på så mange fronter. Tak for dette til Jim, som med meget stort
talent og jern-solid journalisterfaring har skabt os et redskab som er helt uvurderligt. Og vi
fortsætter forbedringerne!
Nyrekruttering og klubber og emner.
Vi har fået en ny klub i 2011, og vi ser ud til at øge antal medlemmer under DMF med
omkring 50% i forhold til året før – et klart udtryk for at vi i det mindste mht. nyrekruttering
er på den rette vej. Det forventes at antallet af klubber begynder at øges kraftigt i 2012, med
den logiske effekt at medlemstallet følger med op.
Bestyrelsesarbejde
Siden starten på samarbejdet med DMI holder DMF bestyrelsesmøde omkring samme dag
som DMI. Dette mest praktiske arrangement har så naturligt ført til en højere frekvens af
bestyrelsesmøder i 2011.
Fremtid
Ved denne tid sidste år havde vi 3 år med specielle DIF støtteforhold til Forbundet, til at få
DMF op i et højere gear mht. aktiviteter og medlemstal. Året har givet en kraftig
medlemsforøgelse, og vi har magtet at løfte den voldsomme økonomiske satsning som den
mobile skydebane har været. Vi er kommet i mål som vi havde budgetteret. Nu har vi 2 år til
at høste frugten af de sidste års omstillinger, og udsigterne ser ganske gunstige ud. Vi synes
at være startet på en meget positiv udvikling og vi kan nu på basis af erfaringer fra 2011
udbygge og forbedre. Og endelig skal vi parallelt dermed til at overveje evt. strukturelle
ændringer i forbundet, så vi kan håndtere det større antal klubber og medlemmer, som vi
håber og tror vil komme til os.
Det er svært at forudsige hvordan 2012 begunstiger os men potentialet mht.
medlemsforøgelse samt for tiltrækning af nye klubber, har aldrig været større. Vi forventede
at det simple faktum at vi har forøget vores kontaktflade ville ha en meget positiv effekt, og
det har faktisk vist sig at være sådan. Det er den rette vej vi er på, en vej hvor vi i højere grad
end tidligere forsøger at tilpasse os til virkelighed omkring os, hvor der skal nye former og
nye retninger til for at tiltrække unge talenter og interesserede.

