
 

 

 
 
 
 

                                   Fægteklubben Trekanten inviterer hermed til 
 

JULEMESTERSKAB FOR VETERANER 2013 
 

På Trekantens fægtesal, 
Ryparkens Idrætsanlæg, Lyngbyvej 110 

Lørdag d. 14. december  
  

    
Julen nærmer sig, og Trekanten afholder igen julemesterskaber for veteraner, hvor 
alle danske og udenlandske veteranfægtere, der er fyldt 40 år, kan deltage.  
 
Der fægtes i følgende aldersklasser: Klasse 1: 40-49 år, Klasse 2: 50-59 år, Klasse 3: 60-
69 år, Klasse 4: 70 + år. Der fægtes konkurrence på sabel, fleuret og kårde. Erfarne 
fægtere skal påregne at dømme. 
 
I puljerunden fægtes der alle mod alle – evt. med opdeling i -/+50 år alt efter 
deltagerantallet. Vinderen af puljerunden kåres uanset køn eller aldersklasse som 
Julemester M/K på det pågældende våben. Herefter fortsætter alle fægtere til 
udslagningen, hvor aldersklasser og køn så vidt muligt separeres. Afhængigt af 
deltagerantal kan der dog fraviges for ovenstående. Bedste fægter i alle aldersklasser 
hos herrerne og damerne præmieres. Men – der er mange gode trøstepræmier!   
 
   Sabel, damer og herrer – opråb kl. 12.00  

Fleuret, herrer og damer – opråb kl. 12.00    
   Kårde, damer og herrer – opråb kl. 14.30  
 
Salen åbnes kl. 11.00. Både dobbelt og trippelstart er mulig, hvis I er friske på at fægte mange 
kampe i træk. Konkurrencerne starter umiddelbart efter opråb. Jeg ved, at nogle kan være 
'julefrokostramte, men læg mærke til at jeg har forsøgt at gøre starttidspunktet humant!

 
Vi håber, at I tager jeres klubkammerater med, og at I har lyst til at give sidste års 
julemestre kamp til stregen! 
 
Tilmelding  
Af hensyn til planlægning og indkøb af præmier skal tilmelding ske til stævnelederen Lene 
Jensen på lene-jensen@ofir.dk, senest onsdag d. 11. december. På tilmeldingen anføres 
navn, klub, alder på stævnedagen, våben og et mobiltelefonnummer, som vi kan kontakte 
dig på ved stævnedagen. Pris for deltagelse: 80 kr. pr. start. Betaling for deltagelse sker på 
stævnedagen. 
 
 
 

Vi glæder os til at se jer til julemesterskaber! 
 

Med venlig julehilsen  
Stævnelederen  

 
 

mailto:lene-jensen@ofir.dk



