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Invitation til 

DANMARKSMESTERSKAB  

for B&U fægtere 

Den 22. – 23. januar 2011 

 
 

 

Velkommen! 
 

Rudersdal Fægteklub inviterer hermed til danmarksmesterskaber 

 på fleuret, kårde og sabel  

 

Kategorier:   STED:  

Miniorer(2001-)   Birkerød Idrætscenter  

Puslinge(1999-2000)   Bistrupvej 1, 3460 Birkerød  

Drenge/pige(1997-1998) 

Kadet (1994-1996) 

 

Lørdag 22. januar:   Søndag 23. januar 

08.45 Kadet kårde    08.45 Kadet fleuret 

11.00 Miniorer fleuret    11.00 Miniorer kårde 

12.00 Dreng/pige fleuret   12.00 Dreng/pige Kårde 

13.00 Puslinge kårde    13.00 Puslinge fleuret 

13.30 Kadet sabel    13.30 Dreng/pige Sabel 

14.00 Puslinge Sabel   14.00 Miniorer Sabel  

 

Ovenstående tider er sidste frist for registrering.  
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STARTGEBYR: Kr. 150 for 1. våben pr. deltager og efterfølgende våben kr. 100 pr. 
deltager. 

TILMELDING: Tilmelding skal ske samlet fra klubberne pr. mail til 
rudersdalfk@hotmail.com – husk også at tilmelde dommerne.  

Forudbetaling: Betaling af startgebyr, dommergebyr, morgenmad og 
kammeratskabsaften skal ske sammen med tilmeldingen ved overførsel til Rudersdal 
Fægteklubs konto i Danske Bank (reg.nr. 3347 konto nr.: 33 47 33 72 69) - Angiv 
klubbens navn ved bankoverførslen. 

Seneste tilmeldings- og betalingsfrist:  Torsdag den 14. januar 2011.  

Angiv fornavn, efternavn, årgang, klub og våben, ønske om overnatning, tilmelding til 
kammeratskabsaften, bestilling af morgenmad. Tilmelding til kammeratskabsaften og 
morgenmad er bindende og skal fremgå tydeligt af tilmeldingen. 

Vedlagt tilmeldingsblanket, som kan benyttes. 

DOMMERE: Klubberne med 4 deltagere = 1 dommer, 5-8 deltagere = 2 dommere, 9-
12 deltagere = 3 dommere, 13 – 17 deltagere = 4 dommere, 18-21 deltagere = 5 
dommere, +21  deltagere = 6 dommere. Klubber som ikke kan overholde 
dommerkvoten skal forudbetale kr. 1000 pr. manglende dommer.  Dommerne skal 
minimum have national dommereksamen (DFF krav til DM B&U). 

KONKURRENCEFORM: Der fægtes én puljerunde, hvor der seedes efter ranglisten, 
dernæst går alle fægtere videre til udslagningsrunder, hvor der seedes efter 
resultaterne i puljerunden.  

I indledende runde fægtes til:  

- Miniorer: 4 touches / 2 min.  

- Andre kategorier: 5 touches / 3 min.  

I udslagningskampe fægtes til:  

- Miniorer: 10 touches / 2x3 min.  

- Andre kategorier: 15 touches / 3x3 min  

UDSTYR:  Miniorer og puslinge skal fægte i jakke og bukser minimum 350 N og 
maske minimum 800 N. Der fægtes med klingestørrelse 0 for miniorer og 0-2 for 
puslinge. Dreng/Pige skal fægte i fuld FIE udrustning (undtaget er klinger) inkl. 
plastron. Klingestørrelse 0-5.  

På fleuret skal fægterne anvende maske med el-skæg (conductive bip). Maske med 
el-skæg må gerne anvendes i kårdekategorien. Udstyret kontrolleres af dommere på 
pisten. 
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KONTAKT:  

Knud Skadborg, tlf.: 29 24 65 48 

E-mail:  rudersdalfk@hotmail.com 

Overnatning: Der er mulighed for gratis overnatning i Birkerød Idrætscenter – både 
fredag-lørdag og lørdag-søndag. Medbring sovepose og liggeunderlag. Børn/unge 
skal være ledsaget af forældre/voksne ledsagere fra egen klub.  

Parkering: Ved Birkerød Idrætscenter  og Birkerød Gymnasium, Søndervangen 56, 
3460 Birkerød (hvorfra der er sti til Idrætscentret). 

Kammeratskabsaften: Lørdag aften kl. 18.30 (bindende tilmelding). Pris kr. 
100/person excl. drikkevarer. 

Forplejning: Cafe Grundtvig er åbent under hele stævnet. 

Morgenmad i Cafe Grundtvig: Kl. 07.30 – 09.00 begge dage. Pris kr. 70/person. 
Skal bestilles og forudbetales sammen med tilmeldingen. 


