
  
  

 

            Fægteklubben Trekanten inviterer hermed til 

 

Københavnsmesterskaber 2018 
 

På Trekantens fægtesal, 
Ryparkens Idrætsanlæg, Lyngbyvej 110 

Mandag d. 19. februar 
Onsdag d. 21. februar og 

Torsdag d. 22. februar  
  

    
Så er det tid til Københavnsmesterskaberne 2018, som holdes på hverdagene i uge 8. Alle 
fægtere, der er medlemmer af en dansk fægteklub og er kadetter eller ældre, kan deltage. 
 
Stævneplanen er følgende: 
 
              Sabel, damer og herrer – mandag d. 19. februar, klar og omklædt kl. 19 

Fleuret, damer og herrer – onsdag d. 21. februar, klar og omklædt kl. 18   
              Kårde, damer og herrer – torsdag d. 22. februar, klar og omklædt kl. 18 
 
 
Omklædning og registrering åbner alle dage 1 time før start. Konkurrencerne starter ca. 
15 min. efter opråb. Hvis damerne fægter sammen med herrerne, vil der være separat 
præmiering til damerne. Rutinerede fægtere skal regne med at dømme. Stævneformen er 
1 puljerunde efterfulgt af direkte udslagning for alle deltagere. Vi håber, at I tager jeres 
klubkammerater med, og at I har lyst til at give sidste års mestre kamp til stregen! 
  
Præmier til bedste veteraner og begyndere! 
Igen i år er der ’Rookie’-præmie til bedste fægter i hver konkurrence, der har fægtet højst 
3 år ligesom der er Veteran-præmie til den bedste +40 fægtere. Fortæl ved indtjekningen, 
om du er kvalificeret til at deltage i disse konkurrencer. 
 
Tilmelding  
Af hensyn til planlægning og indkøb af præmier skal tilmelding med navn, klub og våben 
ske til Lene Jensen på lene-jensen@godmail.dk, senest fredag d. 16. februar. Pris for 
deltagelse: 100 kr. for ét våben. Vil du fægte flere våben, betaler du 150 kr. – og så kan du 
fægte alle de våben, du har lyst til. Betaling sker på stævnedagen. Vi har MobilePay! 
 
 
 

Vi glæder os til at se jer til KM 2018! 
 

Med venlig hilsen 
Trekanten                         


