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Referat
Bestyrelsesmøde Danmarks Moderne Femkampforbund,

Gyvelholm 27, 13. oktober 2011

Til stede: Benny Elmann-Larsen (BEL), Ole Gjerding (OG), Jim Høyer (JH)
Afbud: Erik Pock (EP)

Dagsorden:
1.rapportering fra DIFs budgetmøde
2.rapportering DMI bestyrelsesmøde
3.status forbundsmesterskab og relaterede aktiviteter
4.website status og planlægning
5.status skydebanebrug og udlån
6.status budget
7.ideer for forberedelse af sæson 2012
8.eventuelt

Ad. 1. DIF budgetmøde

Mødet afholdtes i IH d. 30.9-1.10. Selve budgetmødet var afhandlet hurtigere end normal.
Den meget diskuterede medlemsregistreringsmodel affødte overraskende lidt diskussion.
Medlemsregistreringsreglerne er nu at man kan registrere aktive, betalende medlemmer, der
har været medlem af en klub under forbundet i mindst 2 måneder.
Der er diskussion om hvordan man skal håndtere medlemsregistrering i tilfælde af efterskoler.
Specielt KFUM kan blive ramt hårdt hvis efterskoler ikke tæller med.
Vores engagementer i forbindelse med efterskoler diskuteredes også på dette DMF
bestyrelsesmøde. I forhold til det typiske aktivitetsarrangement som vi har synes tingene at
være i orden.
På DIF mødet var gruppearbejdet fredag aften koncentreret om netop diskussion om
medlemmer, medlemsregistrering samt hvordan man skal forholde sig til de aktive der ikke
umiddelbart synes interesserede i at organiserer sig.
Det er tydeligt at de forskellige specialforbund under DIF sidder med forskellig virkelighed
(atletik f.eks. ser guldrandede tider hvis de kan tilrane sig all de uorganiserede løbere) og vi
skal forholde os til denne virkelighed.

Direktøren for DIF, Karl Christian Koch har været meget tæt på at forlade denne Jord i
forbindelse med et hjertestop for ca. 6 måneder siden. Han blev mirakuløst genoplivet og er
på vej tilbage til normalt arbejde.

Endelig havde DMF formanden en kort samtale med formanden for Dansk Handicap
Idrætsforbund, Karl Vilhelm Nielsen, idet DMF tidligere havde opsøgt kontakt for at snakke
samarbejde med DHIF. KVN var godt klar over at vi havde tilbudt os, og lovede at vende
tilbage, men at der i øjeblikket er mange bolde i luften, så tiden rakte ikke til. Det er specielt
denm mulige anvendelse af IR skydesystemet der kunne være af interesse.

Ad. 2. DMI bestyrelsesmøde
Formanden deltog samme formiddag i DMI bestyrelsesmøde, der afholdtes på flyvestation
Skalstrup ved Roskilde d. 13.oktober om formiddagen.

Interessen for DMFs skydesystem er klart stigende. De første samarbejdsaktiviteter mellem
DMF og DMI har været med anvendelse af biathlonsystemet, men formanden gjorde igen
opmærksom på det potentielt interessante i at overveje at anvende DMFs pistolsystem også.
Dette blev meget positivt modtaget.
DMIs formand indikerede i den sammenhæng mulige andre samarbejdsområder med
anvendelse af IR systemet. Disse vil blive undersøgt i nærmest fremtid. Derudover anførte
DMIs formand at man er opmærksom på at DMF skal skaffe flere medlemmer, og man
hjælper gerne hvor man kan.

På baggrund af et med SKB DMF-støttet feltsportstævne i Fredericia d. 3.september
diskuteredes afregningsform. Det har ikke været helt klart hvordan det skulle angribes. Det er
nu aftalt at DMF tager initiativ til et forslag som fremsendes til DMIs bestyrelse, hvorefter
denne proces i fremtiden skulle glide uden større besvær. DMF Formanden arbejder på et
udkast.



REFERAT - DMF bestyrelsesmøde, 13 OKT 2011

På mødet blev DMF anmodet om at komme og demonstrere IR pistol systemet til et
trænerkursus følgende søndag. Dette enedes man om og det fandt efterfølgende sted på
Hanebjerg Skydecenter, søndag d. 16. oktober mellem kl. 11 og 13.

DMI afholder næste bestyrelsesmøde d. 19.november i Åbenrå, og DMIs 93. fødselsdag
fejres i denne sammenhæng.
DMF afholder næste bestyrelsesmøde d. 18.november, da udviklingsmødet med DIF, der var
afsat til d. 4.oktober blev flyttet af os, for at spare udgifterne til formandens rejse. På denne
møde afvikles 3 møder indenfor samme rejseafregning.

Ad. 3. Forbundsmesterskab og relaterede aktiviteter
De planlagte forbundsmesterskaber d. 15.oktober omdøbtes til at være DMFs 1.
ranglistestævne.
Rangliste-ideen har været på bordet siden begyndelsen af 2011, men bliver først nu
implementeret af forskellige praktiske årsager. Det skønnedes at denne fremgangsmåde ville
passe bedre til virkeligheden i Vordingborg hvor stævnet afholdtes, ikke mindst for at have
mulighed for at promote Kombinations 3-Kamps modellen. Der vil således blive afviklet K3K i
3 discipliner, samt 4-kamp ved dette stævne, som organiseres af Trekanten Vordingborg
Moderne Femkamp.
Den mobile skydebane vil indgå i arrangementet der afvikles lørdag d. 15.oktober.

Ad. 4. Website status og planlægning
Jim har arbejdet på en opdatering af www.femkamp.dk på baggrund af, at vi i mange
aspekter ønsker et nyt og mere kapabelt site (opdateringer er der ikke endnu – det ny site vil
se helt anderledes ud).
De forskellige krav til hvad et ny site skal kunne vil blive indarbejdet i den nye version, der i
øvrigt vil blive baseret på en nyere og meget mere fleksibel kompiler. Det foreløbige site lover
godt, og vil vi med denne udvikling få et instrument der kan tilbyde høj grad af aktualisering
samt meget attraktive interaktive muligheder. Det ser meget lovende ud.

Ad. 5. Skydebanebrug og udlån
Formanden redegjorde for den nuværende situation. De første betalte anvendelser har fundet
sted og derudover er der gennemført et antal demonstrationer. Resten af året er der udsigt til
et par betalte engagementer og det er indtrykket at 2012 kunne blive et meget travlt år på den
konto. Næste demonstration/konkurrenceanvendelse er planlagt til at finde sted ved Nygaard
Rideskole efterårslejr, d. 20.-22.oktober. Dette vil være den første lejlighed hvor K3K-RID
gennemføres. Det er muligt at kun skydesystemet anvendes, så det ikke bliver nødvendigt at
opstille skydebanen.

Ad. 6. Status budget
Budgettet blev gennemgået i forhold til den øjeblikkelige status. Der er ingen større afvigelser,
men der har været forbrug i forbindelse med de forskellige breddeaktiviteter, som også var
forudset. Når formanden efterhånden flytter til DK vil der være en yderligere besparelse på
rejseudgifterne i den sammenhæng.

Ad. 7. Ideer for forberedelse af sæson 2012
Sæsonen 2012 vil se implementering af K3K i flere klubber, med henblik på at få registreret
mange flere klubber, og dermed medlemmer. Ideen er naturligvis helt klar: At scoute blandt
de mange ny kontakter for at identificere nye talenter til moderne femkamp. Men også K3K
ses som fremtiden og skal indgå som en naturlig del af vores mesterskabstænkning. Det er
ideen at specialdisciplinsklubber skal stimuleres til at tage K3K til sig som deres egen
disciplin, med CE støtte af DMF.
Der er udsigt til god økonomi for SKB i 2012, og samme dag som dette møde, afholdes et
forhandlingsmøde med en større event arrangør. Resultatet af dette rapporteres på næste
møde. Interessen der vil primært være af finansiel karakter, men det er klart at de drastisk
øgede kontaktflader meget hurtigt vil ændre DMFs virkelighed. Vi skal være top-parate til d
nødvendige tilpasninger.

Ad. 8. Eventuelt
Ingen punkter under evt.

http://www.femkamp.dk/

