Igen i år tog 6 fægtere og med Laurence som træner afsted til dejlige Thessaloniki for at deltage i Cadet
Circuit stævnet. I år var der både individuelle puljer om lørdagen og holdfægtning om søndagen. Så det blev
til en masse flot fægtning og nogle imponerende resultater. I det der fægtes med repecharge fra top 32 i
den individuelle del blev der lige nogle ekstra eliminationskampe, som skulle fægtes også.

De samlede resultater blev:







Jonas Winterberg Poulsen med en imponerende 1. plads
Ruben Wilmont Jeiner nr 22
Silas Scheelke Poulsen nr 28
Samule Weyhreter nr 29
Steffen Gjaldbæk nr 51
Christopher Horn Nielsen nr 71.

Det er anden gang (så længes vides), at en fægter fra FKT vandt et
udenlansk Cadet Circuit stævne.
Der var 25 hold der stillede op og FKT havde to hold tilmeldt:



På en 4. plads kom DENMARK 1 med Silas Scheelke Poulsen, Ruben Wilmont Jeiner og Jonas
Winterberg Poulsen
På en 13. plads kom DENMARK 2 med Samuel Weyhreter, Steffen Gjaldbæk og Christopher Horn
Nielsen

Det var en kæmpe fornøjelse at se Laurence arbejde med det mentale hos de unge fægtere. Laurence
havde individuelle samtaler med fægterne om deres attitude and effort på pisten. Der var intense samtaler
med fægterne om deres strategi og taktiske muligheder i den kommende kamp. Men mest af alt var der
masser af positive tilråb og dermed fik fægterne en masse ind på selvtilidskontoen. Alt dette kunne ses i
nogle arbejdsomme, koncentrerede og engagerede FKT fægtere på pisten. Der var en holdånd og gensidig
hjælpsomhed fægterne i mellem som var en stor fornøjelse at få lov til at overvære.
Som sagt blev der udkæmpet rigtig mange kampe. Men en kamp står nok som den meste intense og
spændende, nemlig holdkampen mod CEP om at komme i finalen. I den kamp bølgede det frem og tilbage
mellem hvem der havde overtaget i kampen. Men FKT fægterne havde konstant et højt energiniveau og en
særdeles positiv tilgang til kampen og udviklingen. Om vi førte eller ej virkede ikke som om det var
væsentlig for fægterne. De gik på pisten med fokus og en målrettethed der var så imponerende at være
vidne til. Der blev kæmpet bravt om hvert touche. Til sidst stod den 44-44, og mere spændende kunne det
ikke blive. Denne gang blev det CEP der trak den længste fleuret. Stort tillykke til CEP og til lykke til vores
fægtere – dejligt at se FKT ikke mistede gejsten og viljen til at fægte – flot kamp.
Dermed blev det slut på en lang stævne weekend og nogle trætte fægtere kunne gå ud i Thessaloniki og
nyde aftensolen inden turen gik hjem til Danmark igen.

