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Sæsonplan for konkurrencer på ranglisten 2011-20121. 
 
Hæng planen op i jeres klub! 
 
 
 
Fleuret – Herrer og damer 

Dato Sted Konkurrence Pointkategori 
20.-22.05.11 Odense (1) DM Senior Sat.WC/DM 
11.09.11 Hellerup (2) Høststævnet Alm. 
12.-13.11.11 Århus (3) JAF’s Jubilæumsstævne Alm. 
Feb. 2012 Odense (4) Odense Open Alm. 
24.-25.03.12 København (5)Trekanten International Sat.WC./DM 
21.-22.04.12. Hellerup (6) Forårsstævne Alm. 
04.-06.05.12 Hillerød (DM Seniorer – sæson 2012-13) Sat.WC/DM (2012-13) 

 
 
Kårde – Herrer og damer 

Dato Sted Konkurrence Pointkategori 
20.-22.05.11 Odense (1) DM Senior Sat.WC/DM 
11.09.11. Hellerup (2)Høststævnet Alm. 
29.-30.10.11 København (3)Trekanten Open Sat.WC/DM 
12.-13.11.11 Århus (4) JAF’s Jubilæumsstævne Sat:WC/DM 
Feb. 2012 Odense (5) Odense Open Alm. 
21.-22.04.12 Hellerup (6) Forårsstævne Alm. 
04.-06.05.12 Hillerød (DM Seniorer – sæson 2012-13) Sat.WC/DM (2012-13) 

 
 
Sabel – Herrer og damer 

Dato Sted Konkurrence Pointkategori 
20.-22.05.11 Odense (1) DM Senior Sat.WC/DM 
? ? (2) ? Alm. 
? ? (3) ? Alm. 
Nov. 2011 ? (4) Åbne Sjællandske 

Mesterskaber 
Alm. 

14.-15.01.12. København (5) Copenhagen Cup2 Sat. WC/DM 
Feb. 2012 København (6)Københavnsmesterskaberne Alm. 
04.-06.05.12 Hillerød (DM Seniorer – sæson 2012-13) Sat.WC/DM (2012-13) 

 

 
(Yderligere information om ”Danmarksranglisten for seniorer” findes på de følgende sider) 

 
 
 
 
 
                                                        
1 Med forbehold for ændringer. 
2 Kun herre. D.v.s. dameranglisten har p.t. et stævne mindre. 
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Baggrund og formål 
Det er Breddeudvalgets politik, at unge og ældre fægtere skal have mulighed 
for mange og spændende udfordringer gennem national 
konkurrencedeltagelse. Et bredt stævneudbud med ranglister er vigtige 
elementer i en konkurrencepyramide fra bredde til elite, som giver rum for 
glæde, oplevelse og præstationsforbedringer, og som vedkender sig fægtesportens 
karakter af konkurrenceidræt.  
 
Det er DFF’s håb, at den nationale rangliste bidrager til motivationen til at træne og 
konkurrere, øge konkurrenceerfaringer og konkurrenceniveauet blandt fægterne. 
Det er desuden vores håb, at kadetter og juniorer fortsat vil finde det interessant at deltage til 
de danske seniorstævner, hvor der turde være gode muligheder for udvikling og udfoldelse, 
idet der p.t. ikke er en særskilt rangliste for disse kategorier.  
 

Indhold 
Danmarksranglisten er løbende (running ranking). D.v.s. at point fra en konkurrence tæller på 
ranglisten, indtil den tilsvarende konkurrence er afholdt året efter. Den gamle pointtildeling 
fra konkurrencen erstattes da med den nye. 
Grundet forskellig sværhedsgrad af stævnerne er der en gradueret point-tildeling.  
 
Medlemmer af udenlandske klubber tildeles ikke points og placeres ikke på Danmarksranglisten, 

men kan selvfølgelig deltage i stævnerne. Se nærmere i de kommende stævneregler. 

 
Ranglisten løber fra DM til DM. Der vil som i sæsonen 2011-2011 finde en kåring af 
ranglistevinderne sted ved Senior DM i 2012, hvor pointpokalerne overrækkes til vinderne. 
Det indebærer, at DM er sæsonens første stævne. 
 
Ovenfor kan I se, hvilke stævner, der indgår på DFF’s Danmarksrangliste for Seniorer 2011-
2012. Endvidere kan I på næste side finde pointkategorier for hvert enkelt stævne. 
 
De aktuelle ranglister vil kunne findes på www.faegtning.dk pr. ultimo juli, og vil løbende 
blive opdateret af Sekretariatet. 
 

Regler for DFF’s senior ranglistestævner 
DFF’s reetablerede rangliste starter nu på sin 3. sæson. På baggrund af evaluering af det 
hidtidige forløb har DFF’s Breddeudvalg, som har ansvar for reglementet, udarbejdet et sæt 
nye regler for stævnerne under Danmarksranglisten for seniorer, herunder DM. Derved 
håber, udvalget at der kommer yderligere klarhed over reglerne for stævnerne under 
ranglisten. Reglerne vil efter en høringsrunde blandt klubberne træde i kraft i løbet af 
sæsonen 2011-2012. 
 
Vi ønsker jer god fornøjelse med stævnesæsonen og håber at se jeres fægtere til stævnerne. 
 
Med venlig hilsen 
 
DFF’s Breddeudvalg 
 

 
 

http://www.faegtning.dk/
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Pointkategorier 
 
For almindelige ranglistekonkurrencer 

Placering Point 
1 32 
2 26 
3 20 
5-8 14 
9-16 8 
17-32 4 
33-64 2 
 
For Sat.WC/DM 

Placering Point 
1 64 
2 52 
3 40 
5-8 28 
9-16 16 
17-32 8 
33-64 4 
 
 
 
 


