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Fredag bød på strabadser med en tidlig flyvetur og 
en lang shuttle tur på Paris’ ringveje. Efter en hur-
tig frokost skulle alle til våbenkontrol. Desværre var 
køen ude i regnen, men til sidst lykkedes det at få 
alle igennem og Malte kunne give lektioner.  Imens 
kunne ventende forældre og børn hygge sig i VIP 
loungen indretttet som en  russisk natklub. 
Efter lektioner og en gang pasta var alle fægtere 
klar til at gå til køjs og forberede sig på lørdagen.
Stævnet er temmelig overvældende især for 1. 
gangs fægtere og deres forældre. Det er enormt 
stort og intenst men heldigvis var de rutinerede 
fægtere, forældre og trænere til stor hjælp.

Ankomst



2. Dag var feltet blevet skærpet yderligere og Mik-
kel måtte gå ud efter 1. puljerunde.
Marie, Christopher, Jonas og  Ruben gik videre fra 
puljen. Desværre tabte Christopher sin 1. udsla-
gning på¨trods af et forrygende comeback.

Jonas, Ruben og Marie fik kæmpet sig videre i top 
64. Efter et repasahe forløb mod en stærk russer 
måtte Jonas se sig slået ud - Russeren skulle vise 
sig at blive Trekantens onde ånd.
Marie gik videre efter et par nervepirrende kampe, 
men måtte til sidste se sig slået og endte på en flot 
18. plads.

Ruben var ude i et par sande gysere og fik efter 
et flot comeback kæmpet sig til top 12 hvor han 
måtte se sig slået af den samme stærkt fægtende 
russer der også sendte Jonas ud tidligere. Ruben 
endte på en meget flot 6 plads.
Herefter stod den på Fransk bistro mad arrangeret 
af Christel.

U14 drengene Ruben, Christopher, Jonas, Mikkel og 
Julius skulle først i ilden og mødte ind tidligt. Marie 
og Sira i U14 piger samt steffen i U17 startede lidt 
senere på dagen. På trods af de overvældende ram-
mer og den hårde modstand alle kom godt  igang 
med deres 1. puljerunde.

Alle viste flot fægtning mod modstandere på et højt 
niveau. Det er virkelig et stævne med stærke mod-
standere og Sira måtte trods god fægtning se sig 
slået ud efter 1. runde. Steffen kæmpede også flot i 
U17, men måtte gå ud efter 2. pulje. Julius gik fra 2. 
pulje til udslagning og måtte se se sig slået i 2. ud-
slagning. Ruben Marie, Jonas, Christoffer og Mikkel 
kæmpede sig alle videre til dag 2.
Om aftenen havde Simon sørget for kinesisk buffet 
og derfter skulle alle og hjem og sove.

1.- & 2. fægtedag



Mandag havde Carsten arrangeret en dejlig Parisertur hvor 
vi kom omkring Sacré-Coeur og fik snuset til noget shopping 
i Galeries Lafayette.  Til sidst have Henrik arrangeret shut-
tle til lufhavnen.En meget intens og spændende forlænget 
fægteweekend med meget flot fægtning fra alle Trekantes 
fægtere. Stor tak til Anne Kirsitine for en velarrangeret tur og 
forældrene der arrangerede de udelegerede opgaver. Og ikke 
mindst - s en stor tak til Malte og Kolja for godt selskab og 
endnu engang at få det bedste frem i Trekantens fægtere.


