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Forord: 
Denne liste over stævner og begivenheder er så komplet som mulig. Der vil sæsonen igennem være 
ændringer og tilføjelser. Alle bedes derfor jævnligt kigge på www.trekanten.org, for at holde sig informeret 
om evt. ændringer. Den seneste stævneplan vil altid kunne findes på hjemmesiden under  Stævner  -  

Stævneplaner. Tjek dato og versionsnr. for at se, om du har den mest opdaterede version. 
 

Spørgsmål og yderligere informationer! 
 

Spørgsmål kan rettes til: 
 

Ferenc Tóth – ft@trekanten.org – tel. 60 82 44 08 

Malte Trier Mørch – mtm@trekanten.org – 26 83 44 08 
 

 

Du kan evt. også få svar på dine spørgsmål ved at kigge på hjemmesiden efter informationer.  Du kan ved 
næsten alle fægtestævner finde den officielle invitation til stævnerne ved at downloade invitationen fra 
vores hjemmeside under punktet ”stævner”. Her kan du ofte få svar på rigtig mange ting samt ofte finde en 
henvisning til stævnets aktuelle hjemmeside.  
BEMÆRK: Denne feature er ikke helt på plads endnu på vores fine nye hjemmeside. 

 

 

Aldersgrupper sæson 2010/2011: 
Kategori: Fødselsår:  Klingestørrelser:  Udstyrskrav: 

Veteran: 1970 og ældre  Klinge str. 5   FIE 
Senior:  1990 og ældre  Klinge str. 5   FIE 
Junior: 1991, 1992, 1993 Klinge str. 5   FIE 
Kadet: 1994, 1995, 1996 Klinge str. 5   FIE 
Dreng/pige 1997, 1998  Klinge str. 0, 1, 2, 3, 4, 5  FIE 
Puslinge 1999, 2000  Klinge str. 0, 1, 2  FFE/FIE 
Miniorer 2001 og yngre  Klinge str. 0   FFE/FIE 
 

Ekstratræning:  
Ligger altid om søndagen eller i juledagene og er altid fra klokken 10.00 til 14.00. Her kan alle øvede puslinge 
til seniorfægtere komme. 
Der kan være at enkelte miniorer nogle gange får lov til at deltage i ekstratræninger. I så fald skal Malte 
godkende det først. 
Temaet for de forskellige ekstratræninger vil variere fra gang til gang. Alt efter hvor på sæsonen de er 
placeret. 

 

Intensitet og sværhedsgrad: 
Det er altid vigtigt at finde stævner der passer godt til det niveau man er på. Men reglen vil være, for de 
mest erfarende, at stævnerne vil blive mere internationale og svære. Dette er temmelig gennemgående for 
alle aldersgrupper. 
Hvis man er ny inden for den store stævneverden, vil man selvfølgelig komme til stævner der ligger relativt 
lokalt og har et passende niveau. Det kan også være en fordel at anskaffe sig forældreforeningens folder om 
stævneopstart. 
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Teksten under navnet på stævnerne er ment som en kort guide i den store stævnejungle. Ud fra teksten 
håber vi, at man kan skabe sig et nogenlunde overblik, over hvilken stævner man skal tage til. 
 

World Cup stævner: 
HUSK at du ikke, på nogen måde, må melde fra ved et World Cup. Man skal betale 150 € i bøde hvis man 
ikke møder op. Den regning bliver betalt af fægteren. Du kan kun melde fra, hvis du har en lægeerklæring 
eller hvis f.eks. dit fly bliver aflyst eller lign. Bemærk også, at tilmeldinger skal være DFF i hænde seneste to 
uger før. Så hold venligst øje med evt. opslag i klubben eller andre beskeder omkring WC stævner. 
 
Dette gælder: 

1. Satellit World Cup (8 dage før) 
2. World cup 
3. Grand prix 
4. Verdensmesterskaberne 
5. Europamesterskaberne 

 

Bestilling af licens: 
Husk at bestille national licens, hvis du ønsker at deltage i danske kadet, junior eller senior stævner i denne 
sæson. 
Husk også at bestille en international FIE licens, hvis du ønsker at deltage i de stævner du ser i punktet 
ovenover. 
Du finder detaljerede oplysninger for hvordan dette skal gøres på klubbens hjemmeside under stævner – 

licens. HUSK at være ude i god tid! Det tager op til 2 uger at få en licens! 
 

Udtagelse til EM og VM 
Kadet:  

Udtagelsen til EM og VM 2010 ligner helt det man kender fra andre år. Det kan være at udtagelsen til EM og 
VM 2010 kommer til at ændre kalenderen lidt i år, for dem der søger at blive udtaget til disse mesterskaber. 
 
Junior og senior: 

På Junior og senior tæller kun World Cup point. Det vil sige at de fægtere der har flest WC point ved 
udtagelsen kommer med til VM. Man skal mindst have 4 point for overhovedet at komme i betragtning. 
 
Fælles for alle juniorudtagelser til VM, er at man selv kan vælge hvilken World Cup stævner man ønsker at 
tage til. Derfor er alle relevante WC stævner på stævnekalenderen i år. Det virker derfor voldsomt med 
antallet af stævner på kalenderen. Hvis du er elitejuniorfægter bedes du venligst undersøge alle de 
relevante stævner og tage en snak med trænerstaben om hvilken stævner du ønsker at deltage i. 
 
Landstræner: 

Ferenc fra Trekanten og Andrey fra Hellerup er udnævnt til landstrænere. Den endelige udtagelse vil i 
fremtiden ligger hos dem. 

 

Turledere 
Der udpeges så vidt muligt en turleder for alle Trekantens stævneture. Stævnelederen har ansvar for at arrangere 
turen (gerne med hjælp fra andre!) og for turens økonomi. Turlederen kan hente hjælp i klubbens rejsevejledning 
(opdateret version kommer snart). Turlederen vil i næsten alle tilfælde kunne svare på dine spørgsmål omkring 
transport, stævnegebyr, mad og ophold. 
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Turinfo. 
Ved mange af turene kommer der en turbeskrivelse (invitation) ud. På dette papir vil du kunne finde navn og 
kontaktoplysninger på den relevante turleder. Ved klubstøttede ture er det et krav at turlederen udfærdiger et 
turbeskrivelse. Turbeskrivelserne vil være at finde på klubben hjemmeside under Aktiviteter – 

Aktivitetskalender. 

 

Klubstøtte 
Klubben har desværre ikke midler til at støtte alle stævneture økonomisk. Klubbens bestyrelse prioriterer i 
samråd med cheftræner og B&U-ansvarlig hvilke ture der støttes i hvor høj grad. Der er for hvert stævne angivet 
om klubben støtter stævneturen helt eller delvist. 
 

• Fuld støtte: Klubben dækker udgifter (kost, logi og transport) forbundet med trænerledsagelse og 
dommere. Det forudsættes at turen arrangeres så økonomisk som muligt.  

• Delvis støtte: Klubben dækker delvist udgifter (kost, logi og transport) forbundet med trænerledsagelse 
og dommere. Det forudsættes at turen arrangeres så økonomisk som muligt.  

• Ingen støtte: Udgifter til evt. trænerledsagelse og dommere dækkes af fægterne selv.  

 

Prisskøn 
Det er for hvert stævne angivet, hvor meget turen skønnes at koste per fægter. Prisen er dog kun et skøn og kan 
variere noget afhængigt af fx pris på flybilletter og antallet af deltagere fra klubben. 

 

Hjælpere: 
Vi er heldigvis velsignet med en fantastisk skare af arbejdsomme fægtere og forældre i klubben, som yder 
et stort stykke arbejde med at arrangere de mange ture i ind og udland. Stor tak til alle der gør det muligt 
for Trekanten at være en af Europas mest stævneaktive klubber. 
 
Til nye fægtere og forældre! Der er altid brug for en hjælpende hånd med at køre en bil, lave mad, være 
turleder eller  lign. Så hvis du synes det kunne være spændene at give en hånd med, så vil vi blive meget 
glade for at høre fra dig. 

 

God fornøjelse! 
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KORT STÆVNEOVERSIGT 

 

 

Miniorer 2001 og yngre: 

• B&U DM  22. – 23. januar Fleuret, kårde & sabel 
• Sydjylland Open  12. marts  Fleuret & Kårde  
• Mini Marathon  12. – 13. marts Fleuret 
• Træningslejr i FKT  23. – 25. marts Fleuret & kårde 
• Trekanten Int.  26. – 27. marts Fleuret & kårde 
• USA stævne  15. – 18. april  Fleuret & kårde 
• JAF B&U-stævne  7. maj  Fleuret & Kårde 
• Poznan  4. – 5. juni  Fleuret, kårde & sabel  
• Hellerup Open  12. – 13. juni  Fleuret & kårde 
• Sommerindledning  23. juni  Fleuret 
•  Sommerlejr  2. – 7. august  Fleuret, kårde & sabel 

 

 

Puslinge 2000 – 1999: 
• Kungsbacka Masters  15. – 16. januar Kårde 
• B&U DM  22. – 23. januar Fleuret, kårde & sabel 
• NM Fleuret  12. – 13. februar Fleuret 
• Rudolf-Dach Pokalturnier 26. februar  Fleuret, kårde & sabel 
• Sydjylland Open  12. marts  Fleuret & Kårde  
• Mini Marathon  12. – 13. marts Fleuret 
• Lingiaden  19. – 20. marts Fleuret & kårde 
•  Træningslejr  23. – 25. marts Fleuret & kårde 
• Trekanten Int.  26. – 27. marts Fleuret & kårde 
• Stockholm Open  9. – 10. april  Kårde 
• USA lejr & stævne  15. – 18. april  Fleuret & kårde 
• JAF B&U-stævne  7. maj  Fleuret & Kårde 
• Malmö Open   7. – 8. maj  Fleuret & kårde 
• Hellerup Open  12. – 13. juni  Fleuret & kårde 
• Poznan  4. – 5. juni  Fleuret, kårde & sabel 
• Sommerindledning  23. juni  Fleuret 
• Sommerlejr  2. - 7. august  Fleuret, kårde & sabel 

 
 

Dreng/pige 1998 – 1997: 
• Kungsbacka Masters  15. – 16. januar Kårde 
• B&U DM  22. – 23. januar Fleuret, kårde & sabel 
• CEP Paris  5. – 6. februar  Fleuret 
• Sydjylland Open  12. marts  Fleuret & Kårde  
• NM Fleuret  12. – 13. februar Fleuret 
• Rudolf-Dach Pokalturnier 26. februar  Kårde & sabel 
• Mini Marathon  12. – 13. marts Fleuret 
• Lingiaden  19. – 20. marts Fleuret & kårde 
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• Træningslejr  23. – 25. marts Fleuret & kårde 
• Trekanten Int.  26. – 27. marts Fleuret 
• Stockholm Open  9. – 10. april  Kårde  
• Karl-May-turnier  30. april – 1. maj Kårde 
• JAF B&U-stævne  7. maj  Fleuret & kårde 
• Malmö Open   7. – 8. maj  Fleuret & kårde 
• White nights – St. Petersburg 12. – 13. maj  Fleuret 
• Poznan  4. – 5. juni  Fleuret, kårde & sabel 
• Hellerup Open  12. – 13. juni  Fleuret & kårde 
• Sommerindledning  23. juni  Fleuret 
• Sommerlejr  2. – 7. august  Fleuret, kårde & sabel 

 

 

Kadet 1996, 1995 & 1994: 
• Pisa*   15. – 16. januar Fleuret, kårde & sabel 
• Kungsbacka Masters  15. – 16. januar Kårde 
• B&U DM**  22. – 23. januar Fleuret, kårde & sabel 
• Odense Open  5. februar  Kårde 
• Göteborg*  5. – 6. februar  Kårde 
• Warszawa*   12. – 13. februar Fleuret 
• NM Fleuret  12. – 13. februar Fleuret 
• Kadet EM  28. feb – 6. marts Fleuret, kårde & sabel 
• Lingiaden  19. – 20. marts Fleuret & kårde 
• Træningslejr  23. – 25. marts Fleuret & kårde 
• Trekanten Int.  26. – 27. marts Fleuret 
• Kadet VM  26. marts – 3. april Fleuret, kårde & sabel 
• Stockholm Open  9. – 10. april  Kårde 
• Karl-May-turnier  30. april – 1. maj Kårde 
• Malmö Open**   7. – 8. maj  Fleuret & kårde 
• Senior DM 2011  20. – 22. maj  Fleuret, kårde & sabel 
• Junior DM 2011  28. – 29. maj  Fleuret, kårde & sabel 
• Poznan  4. – 5. juni  Fleuret, kårde & sabel 
• Sommerindledning  23. juni  Fleuret 
• Sommerlejr  2. – 7. august  Fleuret, kårde & sabel 

* Kadet A udtagelsesstævne 
** Kadet B udtagelsesstævne 
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Junior 1993, 1992, 1991: 
• Kungsbacka Masters  15. – 16. januar Kårde 
• WC Lignano  8. – 9. januar  Fleuret, kårde & sabel 
• WC Mödling  22. – 23. januar Fleuret 
• WC Bâle  22. januar  Kårde 
• Odense Open  5. februar  Kårde 
• WC Göteborg  5. – 6. feruar  Kårde 
• WC Madrid  6. februar  Fleuret 
• NM Fleuret  12. – 13. februar Fleuret 
• WC Budapest  19. – 20. februar Kårde 
• WC Aix-en-Provence  19. februar  Fleuret 
• WC Anadia  5. marts  Kårde 
• Træningslejr  23. – 25. marts Fleuret & kårde 
• Trekanten Int.  26. – 27. marts Fleuret & kårde 
• Senior DM 2011  20. – 22. maj  Fleuret, kårde & sabel 
• Junior DM 2011  28. – 29. maj  Fleuret, kårde & sabel 
• U23 EM Karzan  27. – 31. maj  Fleuret, kårde & sabel  
• Junior DM  14. – 15. maj  Fleuret, kårde & sabel 
• Ystad International  19. – 20. juni  Kårde & sabel 
• Sommerindledning  23. juni  Fleuret 
• Sommerlejr  2. – 7. august  Fleuret, kårde & sabel 

 

Senior 1990 og ældre: 
• Kungsbacka Masters  15. – 16. januar Kårde 
• Odense Open  5. februar  Kårde 
• Trekanten Int.  26. – 27. marts Fleuret & kårde 
• Påsketurneringen  25. april  Fleuret & Kårde 
• Senior DM 2011  20. – 22. maj  Fleuret, kårde & sabel 
• Ystad International  19. – 20. juni  Kårde & sabel 

 

Esktratræninger (primært puslinge til senior): 
        DATO:  TIDSPUNKT:    

9. januar  (09.00 – 11.30) 
16. januar  (09.00 – 13.00) 
30.  januar  (10.00 – 14.00) 
13.  februar  (10.00 – 14.00) 
15.  maj   (10.00 – 14.00) 
19.  juni   (10.00 – 14.00) 
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JANUAR 

 

 
8. – 9. januar 
Coupe du monde - Lignano 

 

Våben: Fleuret/kårde Kategori: junior 

Land: Italien Køn: Damer/herrer 
Træner: Ferenc Transport: Fly 

Klubstøtte: Ja, trænerudgifter Dommer: Uafklaret 
Turleder:  Prisskøn: 4.000 kr. 
 
Det nok største junior World Cup på sæsonen. Bliver nok også en slags generalprøve på VM.  
 

9. januar 
EKSTRATRÆNING (Bemærk – ændret tidspunkt) 
For alle de fægtere der ikke tager til Lignano. Vi forbereder os på B&U DM. Alle er velkommen også de 
miniorer der fægter DM. 
Ryparken - 09.00 til 11.30 

 

 

15. – 16. januar 
Kungsbacka masters 

 

Våben: Kårde Kategori: puslinge - senior 

Land: Sverige Køn: Damer/herrer 
Træner: Ikke afklaret Transport:  
Klubstøtte: Nej Dommer: Uafklaret 
Turleder: Ikke afklaret Prisskøn:  
 
Del af den svenske masters-serie. Et godt  stævne for vores unge kårde-fægtere. 
 

 

16. januar 
EKSTRATRÆNING (Bemærk – ændret tidspunkt) 
For alle de fægtere der ikke tager til Kungsbacka. Vi forbereder os på B&U DM. Juniorfægterne forbereder 
sig til resten af sæsonens world cups, stævner og VM. 
Også for de miniorer der deltager i B&U DM. 
Ryparken - 09.00 til 13.00 
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15. – 16. januar 
Cadet Circuit – Pisa (Bientina) 

 

Våben: Fleuret/kårde Kategori: junior 

Land: Italien Køn: Damer/herrer 
Træner: Nej Transport:  
Klubstøtte: Nej Dommer: Nej 
Turleder: Prisskøn: 
 
Nok et stævne som vil bliver prioriteret meget lavt i Trekanten. Vi regner ikke med at deltage. 
 

 

 
 

22. – 23. januar 
B&U Danmarksmesterskaberne 2011 – B stævne EM & VM kvalifikation 

 

Våben: Fleuret/kårde/sabel Kategori: miniorer til kadet 
Land: Danmark Køn: Damer/herrer 
Træner: Ferenc & Malte Transport: S-tog 

Klubstøtte: Nej Dommer: Ja 

Turleder: Prisskøn: 200 - 400 kr. 
 
Rudersdal har valgt at prøve kræfter med B&U DM i år. Vi forventer at deltage med mange fægtere. Husk at 
sæt kryds i kalenderen ud for denne dato. De juniorfægtere der ikke tager til Mödling bedes sætte tid af til 
at være dommer en eller to af disse DM-dage. 
 

 

 

22. – 23. januar 
Coupe du monde Mödling 

 

Våben: Fleuret/kårde Kategori: junior 

Land: Østrig Køn: Damer/herrer 
Træner: Alexander Jørgensen Transport:  
Klubstøtte: Ja, trænerudgifter Dommer: Ikke afklaret 
Turleder: Prisskøn: 3.000 kr. 
 
Stort world cup i Mödling i Østrig. Det bliver måske debut for Alexander Jørgensen som træner for 
Trekanten ved dette stævne. Meld venligst tilbage så snart som muligt, hvis du ønsker at deltage. 
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22.  januar 
Coupe du monde - Bâle 

 

Våben: Kårde Kategori: junior 

Land: Schweiz Køn: Herrer 
Træner: Nej Transport:  
Klubstøtte: Nej Dommer: Ikke afklaret 
Turleder: Prisskøn: 
 
Uvist om Trekanten deltager i denne World Cup. 
 

 

29 . - 30.  januar  
Coupe du Helsingborg 

 

Våben: Fleuret Kategori: Puslinge til veteran 

Land: Sverige Køn: Herrer/damer 
Træner: Malte Transport: Eget ansvar 

Klubstøtte: Ja, trænerudgifter Dommer: Uafklaret 
Turleder: Uafklaret Prisskøn: 500 kr. 
 
Stævnet var nordisk mesterskab sidste sæson. Men NM er rykket til Finland i år. Aldersgrupperne er taget 
fra sidste års invitation. Men det er dog stadig uvist  hvilken kategorier der fægtes og om det kun er fleuret. 
Hold udkig efter flere informationer om stævnet. Helsingborg er meget lokalt og det anbefales at man ser 
på dette stævne hvis man har tid i sin kalender. Helsingborg er kendte for at arrangere nogle udmærket 
stævner. 
 

30. januar 
EKSTRATRÆNING 
Vi gør status efter B&U DM, og forbereder deltagelse i CEP maraton i Paris. Juniorfægterne forbereder sig 
på resten af sæsonens world cups, stævner og VM. 
Ryparken - 10.00 til 14.00 

 

FEBRUAR 
 

5. februar  
Odense Open, Dansk ranglistestævne Senior 

 

Våben: Kårde Kategori: Senior 

Land: Danmark Køn: Herrer & damer 
Træner: Uafklaret Transport: Eget ansvar 

Klubstøtte: Nej Dommer: Uafklaret 
Turleder: Uafklaret Prisskøn: 500 kr. 
 
Stævnet tæller til den danske seniorrangliste. Et godt stævne for kårdefægtere på alle niveauer. 
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5. – 6. februar 
Coupe du monde – Göteborg 

Cadet Circuit 

 

Våben: Kårde Kategori: Kadet & junior 

Land: Sverige Køn: Herrer & damer 
Træner: Nej Transport:  
Klubstøtte: Nej Dommer: Ikke afklaret 
Turleder: Ikke afklaret Prisskøn: 
 
Sidste år var dette stævne meget  stort  på  både kadet og junior. Det forventes at stævnet bliver en mindst 
lige så stor succes igen denne sæson. Trekanten forventer i høj grad at deltage i dette stævne. 

 
5. – 6. februar 
CEP Maraton – Paris  

 

Våben: Fleuret Kategori: Dreng/pige & Kadet 
Land: Frankrig Køn: Herrer & damer 
Træner: Malte Transport: Fly 

Klubstøtte: Nej Dommer:  

Turleder: Miriam Feilberg Prisskøn: 
 
Dette er en af verdens største stævner for dreng/pige. Man bør kun deltage hvis man har en virkelig stor  
konkurrencefægter i maven. Turen er allerede ved at blive planlagt. 
Stævnet har også kadet på programmet men stævnet tæller ikke på nogen udtagelse og er ikke lige så stort og 
anset som dreng/pige stævnet. 

 

 

 

6. februar  
Coupe du monde - Madrid 

 

Våben: Fleuret Kategori: Junior 
Land: Spanien Køn: Herrer 
Træner: Ferenc Transport: Fly 

Klubstøtte: Ja, trænerudgifter Dommer: Ikke afklaret 
Turleder: Prisskøn: 
 
Stort world cup i Madrid. Giv besked snarest hvis du ønsker at deltage. 
 

 

 

 

 



 12

12. - 13.  februar 
Cadet Circuit - Warsawa 

 

Våben: Fleuret Kategori: Kadet 
Land: Polen Køn: Herrer 
Træner: Ferenc Transport: Fly 

Klubstøtte: Nej Dommer:  

Turleder: Peter Rasmussen Prisskøn: 
 
Et rigtig godt og velorganiseret stævne, som Trekanten deltog i sidste år med stor glæde. Turen er allerede 
ved at blive planlagt. 

 
 

13. februar 
EKSTRATRÆNING 
Da NM i Finland nok ikke bliver en Trekantentur, så forvent at der bliver en ekstratræning her. 
Ryparken - 10.00 til 14.00 
 
 
 

12. – 13. februar  
Nordiske fleuretmesterskaber 2010 - Oulu 

 

Våben: Fleuret Kategori: kadet til senior 

Land: Finland Køn: Herrer & damer 
Træner: Evt. Malte Transport: Fly 

Klubstøtte: Nej Dommer: Uafklaret 
Turleder: Prisskøn: 

 
Om vi deltager i dette mesterskab er meget usikkert. Vi hører gerne fra interesserede fægtere. 
 
 
 
 

19. – 20. februar  
Coupe du monde - Budapest 

 

Våben: Kårde, Sabel og fleuret Kategori: Junior 
Land: Ungarn Køn: Herrer 
Træner: Nej Transport: Fly 

Klubstøtte: Nej Dommer: Ikke afklaret 
Turleder: Prisskøn: 
 
Den gamle januar-klassiker af et World cup er nu flyttet til februar og har mistet sin herrer fleuret kategori. Ellers 
fægtes alle andre kategorier ved dette World cup. Så det skal nok blive stort som altid. Et godt og traditionsrigt 
World cup for de mest hard core fægtere. 
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19. februar  
Coupe du monde – Aix-en-Provence 

 

Våben: Fleuret Kategori: Junior 
Land: Frankrig Køn: Herrer 
Træner: Malte Transport: Fly 

Klubstøtte: Ja, trænerudgifter Dommer: Ikke afklaret 
Turleder: Prisskøn: 

 
Stævnet er flyttet fra december til februar. Det forventes at et også i år er vel besøgt. Man skal huske at det er 
sidste test inden junior VM i marts. Vi er blevet tilbud gratis overnatning ved dette stævne. Et godt tilbud som 
kun bliver bedre af at vi også kan fægte hold ved dette world cup. Vi håber at juniorfægterne vil tage dette 
stævne med deres planlægning.  
 
 
 

 

26. februar  
Rudorfer-Dach Pokalturnier - Tauberbischofsheim 

 

Våben: Fleuret Kategori: Puslinge & dreng/pige 
Land: Tyskland Køn: Herrer & damer 
Træner: Ikke afklaret Transport: Fly eller minibus 

Klubstøtte: Nej Dommer:  

Turleder: Prisskøn: 

 
Et rigtig godt stævne med gode fægtere fra hele Tyskland og ofte mange andre steder i Europa. Kun for de meste 
stævnevante fægtere i klubben. Bemærk at der kun findes puslinge fleuret. På de andre våben kan dreng/pige 
fægtere også deltage i turen. 
 
 
 

 

28. februar – 6. marts  
Kadet Europamesterskaberne - Klagenfurt 

 

Våben: Kårde, fleuret og sabel Kategori: Junior 
Land: Østrig Køn: Herrer & damer 
Træner: Malte Transport: Fly 

Klubstøtte: Ja, trænerudgifter Dommer: Nej 
Turleder: DFF Prisskøn: 

 
Trekanten forventer at have en temmelig god mængde fægtere med til dette mesterskab.  
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MARTS 

 
 

5. marts  
Coupe du monde – Anadia 

 

Våben: Kårde Kategori: Junior 
Land: Portugal Køn: Herrer 
Træner: Nej Transport: Fly 

Klubstøtte: Nej Dommer: Ikke afklaret 
Turleder: Prisskøn: 

 
Helt ny destination på World cup kalenderen. Om vi deltager i denne World cup er stadig usikkert. 
 

 

 

12. marts  
Sydjylland Open, Dansk ranglistestævne 

 

Våben: Fleuret og kårde Kategori: Miniorer til dreng/pige 
Land: Danmark Køn: Herrer & damer 
Træner: Ikke afklaret Transport: 

Klubstøtte: Nej Dommer: Ikke afklaret 
Turleder: Ikke afklaret Prisskøn: 

 
Nyt stævne. Stævnet tæller til den danske B&U-rangliste. 
 
 
 

 

12. – 13. marts  
Mini maraton - Heidenheim 

 

Våben: Fleuret Kategori: Miniorer & Puslinge 
Land: Tyskland Køn: Herrer & damer 
Træner: Malte Transport: bil 
Klubstøtte: Nej Dommer:  

Turleder: Prisskøn: 

 
Stævnet  er et udmærket stævne for de noget mere stævnevante miniorer og puslinge fægtere i Trekanten. 
Niveauet er en bid højere end i Nordtyskland og det er derfor en god måde at få fægtet en masse gode kampe 
på. 
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19. – 20. marts  
Lingiaden - Ljungby 

 

Våben: Fleuret & kårde Kategori: Puslinge til junior 

Land: Sverige Køn: Herrer & damer 
Træner: Ikke afklaret Transport: Privatbil 
Klubstøtte: Nej Dommer:  

Turleder: Prisskøn: 
 
Vi deltog en gang i dette stævne med en stor bustur hvert år. I de senere år har vi nedjusteret vores prioritering 
af stævnet på fleuret, og derfor er der ikke længere busture til Ljungby. Men stævnet er rigtig godt på kårde, og 
der er ofte kårdefægtere fra Norge og Finland. 
 
 

23. – 25. marts  
International træningslejr, TUP træningssamling 

 

Våben: Fleuret og kårde Kategori: Miniorer til senior 
Land: Danmark Køn: Herrer & damer 
Træner: Ferenc, Malte m.fl. Transport:  
Klubstøtte: Nej Dommer:  

Turleder: Prisskøn: 

 
Vores martslejr har igennem årene været en kæmpe succes. Men det bliver nok svært at gøre den lige så 
international som vi ønsker i år, da VM desværre ligger samtidigt med Trekanten International. Det er rigtig 
ærgerligt. Men vi skal nok sørge for at lejren bliver rigtig god og vi vil ligeledes forsøge at gøre den så 
international som mulig. Vores kadetter og juniorer der skal til VM vil selvfølgelig deltage i denne lejr i så stort 
omfang som muligt. 
 

26. – 27. marts  
Trekanten International 2010, Satellit World cup, Dansk ranglistestævne 

 

Våben: Fleuret og kårde Kategori: Miniorer til senior 
Land: Danmark Køn: Herrer & damer 
Træner: Ferenc m.fl. Transport: Eget ansvar 

Klubstøtte: Nej Dommer:  

Turleder: Prisskøn: 200 – 300 kr. 
 
Vi regner med at stævnet i år bliver en smule mindre idet VM i Jordan starter samme weekend som Trekanten 
International. Men alt tyder på at stævnet bliver stort på ungdomssiden. Vi har snakket med mange klubber i 
udlandet der har stor interesse i vores stævne. 
Husk at kom og vær med til at sætte piste op og ned.  
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26. marts – 3. april  
Kadet og juniorverdensmesterskaberne – Mer Morte 

 

Våben: Fleuret, kårde og sabel Kategori: Kadet og junior 
Land: Jordan Køn: Herrer & damer 
Træner: Malte og Ferenc Transport: Fly 

Klubstøtte: Ja, trænerudgifter Dommer: Nej 
Turleder: DFF Prisskøn: 6.000 - 8.000 kr. 

 
Dette års VM ligger meget eksotisk. Trekanten deltager med mange fægtere denne sæson, og vi er spændte på at 
se hvordan det går.  
 

APRIL 
 

 

9. – 10. april  
Stockholm Cup 

 

Våben: Kårde Kategori: Puslinge til kadet 
Land: Sverige Køn: Herrer & damer 
Træner: Ikke afklaret Transport: Fly (anbefales) 
Klubstøtte: Nej Dommer:  

Turleder: Ikke afklaret Prisskøn: 

 
Endnu et af de meget gode svenske kårdestævner. 

 

 

15. – 18. april  
NAC E Portland – Oregon, USA 

 

Våben: Fleuret, kårde og sabel Kategori: Miniorer til dreng/pige 
Land: USA Køn: Herrer & damer 
Træner: Malte Transport: Fly 

Klubstøtte: Nej Dommer:  

Turleder: Prisskøn: 

 
Sidste år var der en islandsk vulkan der forhindrede os i at deltage i det store stævne i Virginia. Denne gang 
prøver vi at sætte stævnet på programmet igen. Dog med den lille ændring at stævnet er flyttet til Oregon. 
Meget længere væk kan man næsten ikke komme fra Danmark. Så hvis turen bliver til noget skal vi høre fra 
interesserede meget snart. 
Det er lige nu uvist hvordan turen i detaljer vil komme til at se ud. 
Hvis turen bliver til noget skal man vide at stævnegebyr skal være betalt senest den 14. marts. Ellers falder der 
nogle temmelig hårde økonomiske sanktioner. 
 



 17

25. april 
Påsketurneringen, Dansk ranglistestævne 

 

Våben: Fleuret, kårde Kategori: Senior 
Land: Danmark Køn: Herrer & damer 
Træner: Ikke afklaret Transport:  
Klubstøtte: Nej Dommer:  

Turleder: Nej Prisskøn: 200 kr 

 
Årets sidste ranglistestævne afholdes  af Hellerup Fægteklub. 
 
 

30. april – 1. maj  
Karl-May-turnier – Bad Segeberg 

 

Våben: Kårde Kategori: Dreng/pige, kadet & junior 
Land: Tyskland Køn: Herrer & damer 
Træner: Ikke afklaret Transport: Privatbil 
Klubstøtte: Nej Dommer:  

Turleder: Ikke afklaret Prisskøn: 

 
Bad Segeberg arrangerer en hel del stævner i løbet af året. Trekanten har traditionelt deltaget i mange af dem, 
og de forløber ofte ganske godt med bred deltagelse fra de fleste nordtyske klubber. Bad Segeberg er meget tæt 
på Danmark.  

 
 

MAJ 

 
 

 

7. maj 
JAF B&U-stævne, Dansk ranglistestævne 

 

Våben: Fleuret, kårde Kategori: Miniorer - kadet 
Land: Danmark Køn: Herrer & damer 
Træner: Ikke afklaret Transport:  
Klubstøtte: Nej Dommer: Ikke afklaret 
Turleder: Ikke afklaret Prisskøn:  

 
Turen bliver nok ikke til noget da vi vil anbefale deltagelse i Malmö Open samme weekend. (se næste stævne) 
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7. – 8. maj  
Malmö Open – B udtagelsesstævne EM og VM 2012 

 

Våben: Fleuret og kårde Kategori: Puslinge til kadet 
Land: Sverige Køn: Herrer & damer 
Træner: Malte og Ferenc Transport:  
Klubstøtte: Nej Dommer:  

Turleder: Ikke afklaret Prisskøn: 

 
For første gang vil dette stævne tælle med til EM og VM udtagelsen. Det vil være 2012 mesterskaberne man kan 
indhente point til her. Så jer der lige er vendt hjem fra Jordan kan se frem til en udtagelsessæson der i høj grad er 
startet. Stævnet vil afløse FTV-Jugend Pokal i Frankfurt. 
 

 

 

12. – 13. Maj  
White nights – St. Petersburg 

 

Våben: Fleuret Kategori: Dreng/pige 
Land: Rusland Køn: Herrer & damer 
Træner: Malte Transport: fly 

Klubstøtte: Nej Dommer:  

Turleder: Ikke afklaret Prisskøn: 

 
Dette stævne er for de absolut mest eventyrlystne fægtere i Trekanten. Stævnet har et  godt niveau, men 
med dette stævne handler det i høj grad også om oplevelsen. Stævnet er et lokalt stævne for dreng/pige 
fægtere i St. Petersburg og omegn. 
Glem alt hvad der hedder fancy stævner, world cups, dommere i jakkesæt og en hver form for lir du kan 
tænke på. Her møder fægteverden the wild west – eller rettere the wild east. Fægtningen er på højt niveau, 
men turen vil også give fægterne en ide om fægtesportens vilkår i store dele af verden. Stor oplevelse, 
kompineret med god fægtning. 

 

15. maj 
EKSTRATRÆNING 
Første ekstratræning i lang tid. Det er vigtigt at især de ældste fægtere deltager i denne træning, da vi i høj 
grad planlægger frem mod senior DM. 
Ryparken - 10.00 til 14.00 
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20. – 22. maj  
Senior Danmarksmesterskaberne 

 

Våben: Fleuret, kårde og sabel Kategori: Senior 
Land: Danmark Køn: Herrer & damer 
Træner: Ferenc og Malte Transport:  
Klubstøtte: Ja, dommere og holdgebyr Dommer: Ja 

Turleder: Ikke afklaret Prisskøn: 

 
Det er endnu ikke afklaret hvor senior DM 2011 afholdes, men vi forventer at stille talstærkt som vanligt. 

 
 

27. – 31. Maj  
U23 Europamesterskaberne - Karzan 

 

Våben: Fleuret, kårde og sabel Kategori: U23 
Land: Rusland Køn: Herrer & damer 
Træner: Nej Transport: Fly 

Klubstøtte: Nej Dommer:  

Turleder: Prisskøn: 

 

Så er U23 EM rykket til det meget fjerne Rusland. Hvis man kan huske det så spillede FCK imod Karzan i 
november. Det er langt inde i Rusland. Hvis du skal lede efter billetter så led efter lufthavnen i Karzan IATA kode 
KZN. 

 

28. – 29. Maj  
Junior DM – Individuelt og hold 

 

Våben: Fleuret, kårde og sabel Kategori: junior 
Land: Danmark Køn: Herrer & damer 
Træner: Ferenc og Malte Transport:  
Klubstøtte: Ja, dommere og holdgebyr Dommer:  

Turleder: Prisskøn: 

 
Efter alt at dømme ligger junior DM tradtionen tro i Kalundborg. Evt. ændring af dato? Hvis du er dreng/pige 
fægter så kan du godt fægte dette stævne. Du skal evt. søge om dispensation hos B&U udvalget i DFF. 
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JUNI 
 
 

 

4. - 5. juni  
Poznan  

Våben: Fleuret, kårde & sabel Kategori: Miniorer til kadet 
Land: Polen Køn: Herrer & damer 
Træner: Ferenc og Malte Transport: Privatbil, evt. udlejningsbil 
Klubstøtte: Nej Dommer:  

Turleder: Prisskøn:  

 
Rigtig godt stævne som vi har været til to gange. Er kun for de fægtere der har temmelig stor erfaring, og 
som ønsker en sidste god udfordring på sæsonen. Kan varmt anbefales.  
Læg mærke til at weekenden er Grundlovs-weekenden.  Sæt allerede weekenden af nu, så turen er med i 
jeres planer. 

 

 

12. - 13. juni  
Hellerup Open, Dansk ranglistestævne 

 

Våben: Fleuret, kårde Kategori: Miniorer til dreng/pige 
Land: Danmark Køn: Herrer & damer 
Træner: Ferenc og Malte Transport: Eget ansvar 

Klubstøtte: Nej Dommer:  

Turleder: Prisskøn: 200 – 300 kr. 
 

Dette stævne plejer at afslutte en lang sæson med mange stævner. Hold øje med evt. datoændringer. Vi 
anbefaler også stævnet til de fægtere der ikke har den store stævneerfaring endnu. 

 

 
 

18. – 19. juni  
Ystad International, Senior NM (kårde) 

 

Våben: Kårde og sabel Kategori: Senior 
Land: Sverige Køn: Herrer & damer 
Træner: Nej Transport: Eget ansvar 

Klubstøtte: Delvist, 1 dommer Dommer:  

Turleder: Ikke afklaret Prisskøn: 500 kr. 
 

Normalt et meget stort og vældig internationalt stævne. Godt stævne at tage til hvis man skal bruge noget ekstra 
stævneerfaring. Stævnet er i år Nordisk Mesterskab. 
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19. juni 
EKSTRATRÆNING 
Sæsonens sidste ekstratræning. Vi taler lidt om sommerlejren, opstart på sæson 2011 – 2012. Og 
gennemgår træningsmetoder. 
Ryparken - 10.00 til 14.00 
 

23. juni   
Trekantens sommerindledning 

 

Våben: Fleuret og kårde Kategori: Alle 
Land: Danmark Køn: Herrer & damer 
Træner: Alle Transport:  
Klubstøtte: Nej Dommer:  

Turleder: Nej 
 

Prisskøn: Husk en slikpose til ca. 20 kr. 

Sommerindledningen er som altid den sidste torsdag i DGI-byen. Det er vigtigt at alle kommer denne dag. Det er 
den eneste dag på året hvor alle Trekantefægterne møder op i DGI-Byen. Husk en slikepose. Vi skal helt sikkert se 
fægtefilm, idet DGI-Byen har fået deres store projektor op at hænge igen. 
Arrangementet er fra klokken 16.00 til 18.00 

 

 

28. juni 
Sidste Træning sæson 2010 - 2011 

 

 
JULI 

 
Denne måned er fri for normalt trænings og stævneprogram. Der vil dog være træning hver mandag og 

onsdag i sommerferien fra klokken 18.00 og til folk går hjem. Sommertræningen er for alle! 
Ellers ønsker vi jer alle en dejlig sommerferie og husk nu 

Sun lotion! 
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AUGUST 

 

2. – 7. august   
Fægteklubben Trekantens sommerlejr – Sakskøbing Sportscenter 

 

Våben: Fleuret, kårde og sabel Kategori: Alle 
Land: Danmark Køn: Herrer & damer 
Træner: Ferenc, Malte, m.fl. Transport: Fælles transport fra DGI-Byen 

Klubstøtte:  Dommer: Nej 
Turleder: Signe, Malte, Ferenc Prisskøn: 1.500 – 2.200 kr 

 
En af vores helt store arrangementer på kalenderen. Det er en perfekt måde at starte sæsonen på en god, 
hyggelig og meget fægte-argtig måde. Der bliver trænet hårdt hver dag, men det bliver krydret med en masse 
sociale tiltag og god mad. Perfekte rammer at mødes på efter en god lang ferie. 
 
 
 
 

Første normale træning i sæson 2011 – 2012 er mandag den 8. august 
 

 

 

Vigtige begivenheder efter sommerferien 

 
- Trekanten Open  22. – 23. oktober 
- Ter Apel   5. – 6. november 


