Hele fire ting siden sidst
Jeres trofast udsendte har været travlt optaget og jeg beklager den sene afrapportering. Til gengæld får I
her hele 4 afrapporteringer!!

Cadet Circuit - Florina
Den 16. – 19. oktober var jeg så heldig at være på tur til Florina med 6 friske fægtere, Kolja som træner og
Jesper B som co-forælder. Det var en fin tur, hvor både Danmark fik en præmie for vores trofaste deltagelse
i stævnet, hvor DEN1-holdet vandt guld på hold og hvor Sophus Landorph vandt bronze på individuelt og
Jacob Brandt Lang kom i top 8.
De samlede resultater kan ses her: http://www.eurofencing.info/tournaments/details/greece-florina2015/results
Endnu en gang tusind tak til Kolja for at stille op som træner, indpisker og motivator.

Oktoberfest – og sikke en fest det var
Jeres udsendte var lige kommet hjem for straks efter at kaste sig ud i nye eventyr: forberedelse og afvikling
af Danmarks største oktoberfest d. 22., 23. og 24. oktober. Som et nyt forsøg havde vi sagt ja til at stå for
denne opgave. Vi fik desværre ikke fyldt helt op mht antallet af personer, som en fodboldklub fra Amager
måtte hjælpe til i de sene nattetimer. I alt havde 43 fægtere, forældre og trænere meldt sig og brugte
henover weekenden 274,5 time på at pynte op, stå i garderoben, skænke øl, rydde up, vaske op (6000 liter
øl i 1 liters krus!). Vi tjente 20.000 kr. som vi nu skal finde ud af, hvad de skal bruges på. Alle deltagerne i
afviklingen vil få en mail fra mig med forslag – kan dog afsløre allerede nu, at der vil være forslag om nyt
stort køleskab og et fryseskab, ny emhætte, måske en fladskærm, som en pc kan kobles på, hvis der skal ses
en film eller laves videoanalyse………
Tap! Før det gik løs!

Trekanten Open
Den 7. og 8. nov. var det igen tid til Trekanten Open. Hele 82 seniorer herrer og 47 seniorer damer deltog.
På Open stævnet (den nationale del af stævnet) deltog ca. 70 fægtere. For Trekantens vedkommende
havde vi deltagere i alle herre-kategorierne, samt to piger i henholdsvis juniorer og miniorer. Det skal da
også nævnes, at Trekanten også i år fik medaljer med hjem. Casper Persson vandt igen i år bronze på kadet,
Jonas Karlsen vandt guld i både puslinge og dreng/pige-dreng. I puslinge vandt Phillip Elias Weyhreter sølv,
Sarah Larsen vandt bronze i juniorer og Kirstine Winterberg-Poulsen bronze i minorer-piger. Trekanten blev
kun overgået af vores søsterklub Trekanten Vordingborg i forhold til samlet antal vundne medaljer.
Se placeringerne på alle vores gode fægtere her: http://ranglisten.ophardtteam.org/ergselanz.asp?vnummer=12464&saison=15&anz=show

Ter Apel – Wapen Van Vlagdtwedde
Allerede fredagen efter dvs. d. 13. nov. gik turen for undertegnet til Tyskland/Holland, hvor vi for 21. gang
skulle deltage i Wapen Van Vlegdtwedde. Vi fik desværre ikke samlet nok til en stor bus – også selv om
invitationen har været bredt ud til danske og svenske klubber. Dog havde Sarah fra Rudersdal set
invitationen og hun ville gerne med, så i alt blev det til 9 Trekanten fægtere og 1 Rudersdal fordelt på en
lille kortege bestående af to mini-busser og en personbil. Vi var så heldige at have to trænere med, Malte
og Tobias. Begge fik travlt, da vi ikke havde dommere med, så Malte måtte dømme og Tobias løbe ekstra
hurtigt rundt. Vi boede igen hos Gut Landegge, der som altid var en hyggelig ramme for overnatningerne.
Vores fægtere fik fægtet en masse gode kampe og lært en masse. Af placeringer fik vi følgende:
Puslinge drenge: sølv Jonas K., bronze Christopher H, 9. Phillip Elias.
Puslinge pige: guld Marie W.
Dreng/pige-dreng: bronze Jonas K, 5. Ruben, 6. Anton, 10. Silas, 13. Christopher H, 26. Phillip Elias.
Dreng/pige-pige: bronze Marie W., 11. Sira Clemmensen.
Kadet herrer: bronze Ruben, 20. Silas, 23. Anton, 30. Samuel,
Kadet damer: 16. Sira Clemmensen
Stort tillykke til dem alle.
Og så må vi arbejde på at få en masse med til næste år, så vi kan køre i en stor bus og så alle kan være med
til at synge karaoke.

