Bestyrelsens beretning for 2012.
København, d. 1. februar 2013
Generelt
Igen et opbygningsår, hvor fokus har ligget nationalt, selvom året har været Olympiadeår. I
og med at vores elite er under genopbygning har der i året været fokuseret bredt på
forskellige aspekter, som kunne genstarte eliten. Vi har derfor også i året skudt et nyt top
eliteprojekt i gang.
Det andet tunge fokus har været på medlemstal. Dette er dikteret bl.a. af strømningerne i
DIF i forbindelse med den overordnede forvaltning af DIFs sportsengagement, og ikke mindst
i forhold til hvad DIF har fundet nødvendigt for at fastholde, og optimalt øge de midler som
DIF har til rådighed. DMF har i den sammenhæng været involveret i specielt meget politisk
aktivitet med DIF, i lighed med andre mindre specialforbund under DIF.
I 2012 har vi fået endnu en samarbejdsakse i gang, ud over vores tætte partnerskab med
DMI. Således har vi har nogle konstruktive aktiviteter med Dansk Rideforbund som partner.
Vi har forberedt nogle initiativer sammen med DMI for rekruttering af nye femkæmpere,
måske med mulighed for en yderligere eller flere elitegrupper.
Den store udfordring der er startet i 2012 er det fokus på vækst og udvikling, som DIF har
lanceret. Da det i første omgang blev lanceret temmelig sent før årsmødet 2012 strandede
forsøgt fra DIFs side – og dermed også for de mindre forbund - med det resultat at et nyt og
meget forandret forslag nu ser dagens lys i 2013.
Udsigterne frem mod januar 2014, hvor DMFs specialordning mht. midler udløber ser nu
noget broget ud, på grund af ændrede regler for oppebæring af fuldt grundtilskud. På den
anden side blev tavlen på en måde visket ren i 2012, så vi må afvente hvilken retning
tendensen går.
Under alle omstændigheder kan det konstateres at kravene til DMF og andre små forbund
konstant strammes og at vilkårene samtidig forværres.
Resultater og aktiviteter
Igen i 2012 har aktiviteterne været koncentreret om bredden, men dog med det nye
lyspunkt, at vi har skudt et eliprojekt i gang i 2. halvdel af året.
I projektet FemkampChallenge 2016 deltager en god håndfuld kvindelige femkæmpere som
yder en stor daglig indsats for at følge den 4-års plan vi har lagt til grund for projektet. Vi vil i
løbet af sæsonen 2013 begynde at se resultater fra de første konkurrencer, med henblik på
potentiel deltagelse i World Cups i fra 2014.
Kombinations 3-kamp, K3K, er nu etableret, og vi har de første ranglister på vores
hjemmeside. Vi vil i det kommende år have en struktureret turnering specifikt med sigte på
K3K, med forventning om at K3K nu for alvor begynder at indtage en central plads i
breddeaktiviteterne.
Fægteklubberne kører K3K med godt udbytte og den tendens ser vi fortsætte. Vi har
forventning om at der kunne komme mere aktivitet på denne front i rideklubberne, efter
vores deltagelse i diverse aktiviteter i relation til rideforbundet i løbet af året. Udsigterne til
fortsættelse af disse samarbejdsaktiviteter er positive, og endnu et større forbund har for
nyligt meldt fornyet interesse for vores kombinations flerkampe.

I forhold til, at DIF presser på med at gå mere efter at øge medlemstal har DMF et øget
bidrag for 2013, med basis i den ca. 80% forøgelse af medlemstallet, vi kunne indberette i
begyndelsen af 2012. Men der skal desværre meget mere til.
Da DMFs specialordning startede for 2 år siden var målet at gå efter de 1000 medlemmer så
forbundet kunne oppebære fuldt grundtilskud. Men i sammenhæng med den brede
diskussion om vækst og udvikling, har DIF fundet det logisk med et pennestrøg at ’flytte
målstolperne’ så at sige, så man fra 2013 og fremover skal ha 2000 medlemmer for at
oppebære fuldt grundtilskud. Ikke noget problem for de store forbund, de føler ingen
forskel, men vi gør så sandelig.
Denne sidste manøvre præsenterer DMF med en brat halvering af vores grundtilskudsandel
fra 2014, og kaster kraftige skygger over hvad vi som forbund for en olympisk sport vil være i
stand til.
Vi har anført det mange gange før overfor DIF, men processen fortsætter ufortrødent:
Fordelingsnøglen har fra starten forsøgt den politiske og økonomisk—tekniske relativt
umulige spagat, at definere en ordning der er lige relevant og anvendelig for helt store
forbund med mange hundrede tusinde medlemmer, som for ganske små med et tusind eller
mindre. Og for enkel-disciplin forbund som for fler-disciplin forbund. Det har vi altid fundet
unfair, og gør det fortfarende.
Man bør yde DMF midler der forholder sig til at vi udfører 5 vidt forskellig sportsgrene, ikke
kun 5 discipliner af en og samme oprindelse, således at man kræver 5 gange færre
medlemmer for at oppebære fuldt grundtilskud, specielt når moderne femkamp i princippet
kun kan udøves fuldt og korrekt ved at gennemføre alle discipliner. Dette ville forsat gøre
det realistisk at opfylde sådanne – nye - mål, og ville i realiteten repræsentere en rimelig
måde at respekterer de store færdigheds- og ressourcekrav som denne sport stiller til de
udøvende.
Mange mindre forbund med betragtelig flere medlemmer end DMF har besvær med at leve
op til fordelingsnøglens regler, som lægger en ikke-proportionel administrativ byrde på
disse, sådan at disse mindre forbund bruger uforholdsmæssig meget tid på denne
administration og uhensigtsmæssige ressourceindsats end på at styrke deres idrætsaktivitet.
Det kan vel ikke være tilsigtet. Og nu mener DIF så også endelig at der må gøres noget.
Økonomi
Vores skydesystem, inklusive skydebanen er nu pr. 1.1.2013 færdigbetalt, i form af sidste
rate til DIF, af det lån som optoges for at sikre cash-flow i de mellemliggende år.
I 2012 har vi haft betragtelig indtægt på udlejning af skydebanen og skydesystemet, dog i
underkanten af vores ambition, men dog betragtelig. Det forventer vi sker på samme facon
og bedre i 2013.
Vores kontaktflade gøres gradvist større, og der er nu andre grupper der er begyndt med
brug af det samme skydesystem i Danmark, en tendens som vi forventer os meget af. Der er
øget interesse for elektronisk skydning og det er forventningen at brugerskaren kan øges i
2013.
Årets regnskab balancerer og vi starter 2013 med gode udsigter, dog med den bekymring, at
den øgede aktivitet omkring elite, som erfaringsmæssigt er meget omkostningstung, godt
kan gå hen og blive et betragteligt problem. Senest fra 1.1.2014 vil vi skulle afsætte midler
til genoptagen deltagelse i World Cup serien – en aktivitet som pr. sæson koster i omegnen
af kr. 80.000 pr. deltager, bare i rejse- , materiale- og deltagerudgifter.

Ikke-sportslige aktiviteter
Formanden og den økonomiansvarlige deltog i årets UIPM kongres Buenos Aires, Argentina,
i oktober.
Olympiadeåret er valgår, og DMFs formand stillede op til posten som UIPM generalsekretær
(GS) – en post hvor vi vidste at den siddende GS ville fratræde. Valget faldt på en anden
person, så på dette punkt er der ingen ændring i forhold til DMF.
Pernille Svarre var på valg som siddende Medlem for Medie og blev slået i et kampvalg, som
først afgjordes i 3.runde. Stillingen var stort set lige mellem Pernille og den litauiske
modkandidat i 2. runde, med en 3. kandidat langt efter med 11 stemmer. Da han faldt af
efter 2.runde blev disse overvejende østeuropæiske stemmer flyttet over til den litauiske
kandidat i sidste afstemningsrunde.
Pernille har været populær i hendes arbejde med UIPMs Executive Committee, og har været
primus motor bag de tiltag der førte til de forskellige media-guides som UIPM i de sidste år
har barslet med. Pernille kan være tilfreds med den præstation, som ikke vil blive glemt lige
med det samme, og samtidig er det vores indtryk at hun nu var klar til at overlade sagerne til
den næste. Tak, Pernille! Godt gået!
Det af UIPM valgte laser system blev anvendt til OL og klarede opgaven på trods af en række
kontroversielle problemer, som nu behandles videre for at forsøge at forbedre systemets
funktionalitet. Som vi sagde sidste år: ’’Laser systemet vil aldrig blive let at anvende, så der
vil nok komme genovervejelser på den anden side af OL 2012.’’ Og det er nøjagtigt hvad der
foregår i denne tid.
Og yderligere sagde vi om vores eget Infrarød teknologi baserede system: ’’Det fungerer
bare!’’ Og det gør det stadig, med stadig større anvendelighed.
DMF har nu sin egen facebook side med god succes, og vi forbedrer i det hele taget løbende
på IT fronten.
Nyrekruttering og klubber og emner.
I 2012 har vi ikke kunnet lægge nye klubber til, men der er et antal i støbeskeen som vil
komme på tavlen i 2013.
Bestyrelsesarbejde
DMF holder bestyrelsesmøder med nogenlunde samme frekvens som DMI, dog med et par
overspringninger i 2012.
Fremtid
Ved denne tid sidste år havde vi 2 år med specielle DIF støtteforhold til Forbundet, til at få
DMF op i et højere gear mht. aktiviteter og medlemstal. Året 2012 har set et nyt eliteprojekt
og en stabilisering af medlemstallet. Nu har vi 1 år til at høste frugten af de sidste års
omstillinger, men i lyset af DIFs ændring af reglerne for oppebæring af fuldt grundtilskud,
kan vi se frem til en halvering af vores tilskud fra DIF fra 2014, medmindre DMF øger sit
medlemstal med 4-500% i løbet af 2013, eller reglerne for vores tildeling ændres, som
foreslået ovenfor. Er det realistisk at øge med 4-500% på et år? Kig på hvad andre forbund
gør, og svaret er indlysende. DMF havde størst fremgang af alle i 2012 – det blev til en
øgning på omkring 80%.
Vi sagde sidste år, at vi skulle 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.”

Denne tilgang har endnu ikke manifesteret sig, og måske skal fokus rettes ind mht.
medlemsregistrering, som potentielt i fremtiden overvejende vil ske i form af licenser. Dette
er en mulighed i forbindelse med den nye medlemsregistreringsform.
Det forventes at der i løbet af første halvdel af 2013 vil blive kastet lys over hvor DMF skal
hen fra 2014. Der er stor usikkerhed, specielt økonomisk, og i særdeleshed er det svært at
se hvordan DMF med udsigten til endnu en halvering af vores tilskud fra DIF (den første
halvering skete i 2003-04) kan køre noget der ligner et eliteprogram der tillader ambitioner
at komme til at udføre moderne femkamp på højeste niveau igen. Men vi forventer at DIF vil
gøre hvad der er nødvendigt for at støtte og holde den olympiske sport, Moderne Femkamp
i live.

