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Til fægtebørns forældre:

TA’ MED UD I VERDEN OG FÆGT
Uanset alder giver det
fægtere rigtig meget at
komme med til
fægtestævner og
fællestræninger.
Derfor opfordrer vi alle vores
medlemmer - uden hensyn til
køn, alder, erfaring og våben - til
at benytte sig af muligheden for
at komme med til fægtning uden
for Aalborg Fægteklubs trygge
rammer.
Specielt til vores børne- og
ungdomsfægtere og deres
forældre: Tal gerne allerede nu
derhjemme om den kommende

I løbet af sæsonen 2018-19 er
der blandt andre disse eksterne
stævner, der er af særlig interesse
for de yngre fægtere:
✦3.-4.

november 2018:

Jysk-Fynsk Fleuret Cup i
Aalborg (for alle)
✦

10.-11. november 2018:

Tysk stævne i Pinneberg (for alle
der har fægtet 1+ år)
✦

24.-25. november 2018:

Jysk-Fynske Mesterskaber i
Aarhus (for alle)
✦

16.-17. marts 2019:

DM for børn og unge i
Birkerød (for alle der har fægtet
1+ år)

tids stævner. Vi vil løbende tale
med alle klubbens fægtere om,
hvilke ønsker de har til stævner
og træningsamlinger.
Vi orienterer om stævner og
fællestræninger i fægteklubbens
lukkede gruppe på Facebook.
Hvis du ikke allerede er medlem,
kan du søge om det på
www.facebook.com/groups/
217779958476.
Der vil også være en orientering i
våbenrummet, når vi nærmer os
et arrangement.
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Jysk-Fynsk Fleuret Cup er et træningsstævne, hvor alle kan deltage.
Der fægtes alle mod alle, så du får ofte fægtet 10-20 kampe. Det er især
godt for nye børnefægtere, der kan komme med, blot de har fægtet en
måned. Dommere er klubbernes børnetrænere og alle hjælper hinanden
på tværs af klubberne. Stævnet giver rigtig meget til udvikling af fægteren
og på den sociale front, hvor deltagerne lærer fægtere fra de andre klubben
at kende. Stævnet foregår blandt andet i Aalborg, Varde, Aarhus og
Thisted. Der er langt til Varde, men det er vigtigt, at vi også bruger tid på
at køre derned, da vi jo gerne vil, at deres fægtere kommer til Aalborg. Når
vi tager til Varde, skiftes forældre til at køre og fylde bilen op.
Tyske stævner er der virkelig mange af, blandt andet i det nordlige
Tyskland. Her er der flere deltagere end til danske stævner og mulighed for
at møde ukendte modstandere. Da det er væsentligt billigere at deltage end
i de danske stævner, prioriterer vi nu og da disse stævner højere end
arrangementer i Danmark.
Endelig er der DM, hvor vi primært prioriterer børnekonkurrencerne-DM
med en helt speciel stemning. Ikke mindst når der fægtes hold, får børnene
mange kampe og deres sammenhold
bliver rigtig godt.

Husk også Aalborg Fægteklubs sæsonafslutning med vores
klubmesterskab for alle aldersklasser. Det finder
sædvanligvis sted i midten af juni - lige inden vi holder
sommerferie.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe eller maile til
Aalborg Fægteklubs formand Pia Haack Vadstrup på 25 27 01 88 eller
haack28@live.dk.
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