
Fleuretcuppen for B&U 2015/2016 
 
Fleuretcuppen er et uformelt og hyggeligt børne- og ungdomsstævne for 
fleuretfægtere. Stævnet henvender sig til fægtere, som ingen eller kun begrænset 
stævneerfaring har.  
 
Fleuretcuppen er et samarbejde mellem FKT, RFK, FSF og FKM. 
 
Cuppen afholdes 4 gange på  skift mellem klubberne. 
Der fægtes 2 puljerunder, så I får rigtig mange kampe. Det giver øget kamperfaring, 
er god stævnetræning og sjovt! Hver afdeling af cuppen afsluttes med kåringen af 
dagens vinder i hver alderskategori. 
 
Aldersgrupper: Miniorer til og med Kadet. 
 
Der er åbent for ALLE danske klubber og deres fægtere. 
 
NYT INITIATIV: på baggrund af erfaringerne fra dette års første afdeling, vil vi 
tilbyde at afholde en "åben alderskategori" for de fægtere, som ikke er begyndere og 
som har nogen stævneerfaring. Her vil det være en alle mod alle – uanset alder. Men 
det er et forsøg, så meld venligst tilbage til Catharina.Winterberg@trekanten.org, 
hvis du vil prøve denne gruppe. 
 
Udstyrskrav: Fuld fægtebeklædning inkl. elskæg, minimum 350 NW. Hvis du ikke har 
elskæg, skal du gøre opmærksom på det inden start, så finder vi en løsning. 
 
Man behøver ikke komme hver gang. Men jo oftere du kommer, jo flere point samler 
du. Fægteren med flest point vinder den samlede cup, men der vil også være vindere 
af de forskellige kategorier. 
  
Prisen for deltagelse er kun 50,- kr.  
 

HUSK AT FÆGTERNE SKAL VÆRE OMKLÆDT OG PARAT TIL AT FÆGTE KL. 
10:00! Dvs indskrivning fra kl. 9:30.  
 
 

 

 

Stævnedatoer: 
 
Er afholdt: 4/10-2015 kl. 10-14 i Fægteklubben Trekanten 
(Lyngbyvej 110, København Ø),   
 
NY DATO: 22/11-2015 kl. 10-14 i Fægteklubben Mahaut 
(Grøndalscentret, Hvidkildevej 24, København) 
– tilmeld dig gerne hos Catharina.Winterberg@trekanten.org 
 

10/1–2015  kl. 10-14 i Fægteklubben Trekanten (Lyngbyvej 
110, København Ø),   
 
3/4-2015  kl. 10-14 i Rudersdal Fægteklub (Birkerød 
Idrætscenter, Bistrupvej 1, Birkerød) 
 
Vi håber at se så mange som muligt til en ny omgang Fleuret Cup 
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