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Resultater fra Trekantens Internationales 2009 

 
I weekenden blev Trekantens Internationale 
afviklet, hvilket på mange områder var 
præget af dansk succes. 
 
Det blev til flere danske podieplaceringer og 
World Cup point til en dansk fægter. 
 
Stævnet var ud over den danske dominans 
også kendetegnet ved de mange 
udenlandske fægtere herunder en del fra 

Ægypten. Ægypterne fik samlet 5 medaljer i 
de 2 senior turneringer. 
 
På http://hellerupfaegteklub.dk/ og 
http://www.trekanten.org kan der læses nogle 
gode beretninger fra stævnet bl.a. at Sofie 
Meyer, Hellerup Fægteklub, H.K.H. Prinsesse 
Margarethas vandrepokal. 
 
Se samtlige resultater fra stævnet på 
http://old.trekanten.org/results/new_index.php  

 
Igen en weekend med dansk succes i Sverige 

 
Den tredje upplagan av LUGI-sabeln samlade 
22 sabelfäktare från åtta olika klubbar. En 
stor andel danska fäktare befäste tävlingens 
internationella karaktär, och tävlingen 
genomsyrades av den goda anda som är så 
typisk för Öresundsregionen.  
 

Tävlingens stora vinnare blev den danske 
fäktaren Magnus Jorgensen som tog hem 
segern i både senior- och juniorklassen. 
 
Læs hele artiklen med resultater og billeder 
på http://www.fencing.se/resultat/manga-
danskar-kom-till-lugi-sabeln  

 
Invitation til senior DM 

 
Odense Fægteklub, Fægteklubben Vojens og 
Jysk Akademisk Fægteklub indbyder i 
samarbejde med Dansk Fægte-forbund til DM 
i fægtning for seniorer 2009. 
 
Det er en stor fornøjelse for de tre 
fægteklubber i fællesskab at kunne sige 
velkommen og indbyde Danmarks 
seniorfægtere til DM, som traditionen tro 

afholdes i St. Bededagsferien den 8. – 10. 
maj 2009. Denne gang bliver det i kendte 
omgivelser, idet DM afholdes i Odense; i den 
nyrenoverede Odense Idrætshal, som har 
dannet rammen ommange 
danmarksmesterskaber tidligere. 
 
Se indbydelsen på 
http://www.faegtning.dk/sider/side_110.aspx  

 
 

Junior og Kadet VM i Belfast 
 

I denne weekend starter junior og kadet VM i 
Belfast, Nordirland. Danmark vil være stærkt 
repræsenteret og med de seneste danske 
resultater på både kårde og fleuret ved 
forskellige internationale stævner, skulle der 
var en vis chance for ædelt metal. 
 

Den officielle hjemmeside for stævner ligger 
her 
http://www.worldfencing2009.com/english-
eng, men det løbende muligt at følge 
resultaterne her 
http://212.34.165.4:8080/WAFechten/index.js
p?wettkampf=jwm09 
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Malmø Open 

 
Så er det igen tid til at tage en tur til Malmø, 
idet der igen i år indbydes til Malmø Open 
den 4. og 5. april. 
 

Stævnet henvender sig til de yngre fægtere 
født i 1992 eller senere. 
 
Se flere oplysninger på http://www.mf19.se/

  
Stævner i Ørebro 

 
Ørebro afvikler Nordiske Mesterskaber på 
Sabel i Påsken. 
 
Stævnet vil være velbesøgt af mange stærke 
sabelfægtere og allerede nu, er der mange 
internationale navne som har tilmeldt sig. 

 
Læs mere om begge stævner på 
http://www.oksf.nu/sabre/

  
Hellerup Open 2009 Invitation 

 
Så nærmer tiden sig for Hellerup Fægte-
Klubs traditionelle og hyggelige stævne. I år 
ligger stævnet i pinsen 31. maj og 1. juni. 
 

Læs mere på 
http://www.hellerupfaegteklub.dk/pivot/entry.p
hp?id=667&w=my_weblog#body  

 
Hockey from Hell. Floorballturnering for fægtehold 

 
Invitation til Hockey from Hell. 
Floorballturnering for fægtehold. På Østerbro, 
Trekanten Fægteklub, d. 29.05.09. kl. 19. 
Succesen med floorballturnering for fægtere 
fra 2007 genoptages i år.  
 
Hvilken fægteklub har det bedste floorball-
hold?  

Kan fægtere finde ud af noget med en bold - 
og så i en holddisciplin?  
 
Kom, se og spil med ved en 
idrætsbegivenhed som vel kun overgås af 
DR's Høvdingeboldsturnering. Læg våbnene 
til side for en stund, grib hockeystaven og lad 
træningen til denne store event begynde. Der 
vil være bar og musik efter stævnet. 

 
JAF´s B&U stævne 

 
Så slår JAF endnu engang dørene op til 
deres imponerende B&U-stævne, som 
foregår i DGI-huset lørdag den 25. april i 
Århus. 
 
Der er konkurrencer for alle aldersklasser - 
miniorer, puslinge, dreng/pige, kadet og junior 

- og på alle tre våben - fleuret, kårde og 
sabel. 
 
Læs indbydelsen på 
http://www.jaf.dk/graphics/JAF/2009/indbydel
se_JAF_BU2009.pdf 

 


