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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 om mange 
danmarksmesterskaber tidligere. 
 
Se mere på 
http://www.danmarksmesterskaber.dk/DM/Vel
kommen/Velkommen.html   

 
 

Junior og Kadet VM i Belfast 
 

De danske fægtere var nok en gang synlige 
ved et større junior og kadet stævne, denne 
gang ved VM i Belfast. 
 
Det blev dog ikke til nogen danske medaljer 
men derimod var der en del top 16 

placeringer i løbet af den uge 
mesterskaberne varede. 
 
Læs mere fra stævnet på 
http://www.danmarksmesterskaber.dk/DM/Vel
kommen/Velkommen.html  og 
http://trekanten.org/fkt/do/site/showNews/316 

  
  

Nordiske Mesterskaber på sabel 
 
Ørebro afviklede i Påsken de Nordiske 
Mesterskaber på Sabel. 
 
Ved stævnet beviste de danske fægtere sig 
nok en gang, at de også kan gøre sig 
bemærket ved at erobre 10 individuelle 
medaljer herunder 3 af guld, 3 af sølv og 4 
bronze.  
 
Herudover fik Danmark en flot 3. plads i 
holdkonkurrence, hvor finalen igen i år blev 

afgjort mellem Finland og Island med 
førstnævnte som vindere. 
 
Det var imponerende at se, hvor mange unge 
danske fægtere der deltog ved stævnet 
hvilket virker lovende for dansk sabelfægtning 
i fremtiden. 
 
Læs mere om stævnet med resultater på 
http://web.telia.com/~u87921984/cin/nm_inde
x.htm 

  
2900 Happiness turnering 

 
Som optakt til Senior DM for kårdehold 2009 i 
Bededagsferien inviterer Hellerup 
Fægte-Klub alle interesserede til 
opvarmnings/form/taktikafpudsnings 
kårdeholdstævne. 
 

Stævnet afvikles søndag den 19. april med 
opråb kl. 12. Det er ikke nødvendigt med 
tilmelding. 
 
Se mere på 
http://www.hellerupfaegteklub.dk/images/
2900holdkrde.pdf  
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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

 
 

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. 

  
Junior DM 

 
Kalundborg fægteklub indbyder alle kadetter 
og juniorer til Junior DM i dagene 16. og 17. 
maj 2009. Mesterskaberne afvikles på alle 
våben. 

Læs mere om stævnet på 
http://www.faegtning.dk/sider/side_110.aspx 

 
Ystad International 

 
Ystad fægteklub indbyder igen i år til Ystad 
International, stævnet som kombinerer hygge 
med fægtning.  
 
Det er nu igen muligt, at fægte sabel ved 
stævnet hvilket ellers sidste år var blevet 
udskilt. 

Så benyt muligheden for en lille tur til Sverige 
som nemt kan kombineres med lidt shopping 
med køb af billige forbrugsvarer, derfor en 
ideel tur for hele familien. 
 
Læs mere på http://yfk.se/yint/yint09/  

 
 


