
      Er jeres klubhold med til: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Holdturnering for Østdanske 
klubhold på Kårde H/D 2012. 

 
Bykamp i fægtning Østdanmark er et 

klubholdskonkurrencekoncept for kårdefægtere: 

 
Unge, ældre, nye og mere øvede klubfægtere, som ønsker at 
fægte som et hold med de sociale og spændende 
kampoplevelser, som holdkampe byder på.  
 

DFF har bygget et fleksibelt koncept op, så I 
frit kan vælge tid og sted for jeres klubholds 
kampe. 
 
Hvem kan deltage? Klubbens fægtere, som må stille op til 
danske seniorkonkurrencer d.v.s.: Kadetter, juniorer, seniorer 
og veteraner – herrer og damer. 
 
Konkurrencetidspunkter og konkurrencesteder - bestemmes 
af holdene selv! 
 
Holdoplysninger indsendes til DFF’s  Sekretariat  inden 10.03. 2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Hvordan 

afvikles 

Bykamp i 

fægtning? 
 
 Hvor og hvornår I 

fægter, aftaler 
holdene i puljen 
selv. 
 

 Der fægtes til 45 
touches  efter  FIE’s  
system. 
 

 Udstyrskrav 
tillempet DK-
rangliste. 

 Holdene dømmer 
selv. 
 

 I får fægtet 

minimum 3 
holdkampe inden 

15.10. 2012. 

 Det er kutyme, at 
give en souvenir til 
hinanden. 
 

 Læs mere på 
www.faegtning.dk 
under Seniorer.  
 

 Deadlines: 10.03. 
og 15.10. 2012 

 2011 "København 
Trekanten" 
(Fægteklubben 
Trekanten) 

  

 

 

http://www.faegtning.dk/


      Er jeres klubhold med til: 
 

2011: Vinderhold: "København Trekanten"  
- hvem napper pokalen i 2012? 

Kort tid efter tilmeldingsfristen 10.03. 2012 opdeler DFF jeres 
hold i puljer ved seeding (rangliste) og lodtrækning. 
 
Det er så op til jeres hold nærmere at aftale tid og sted for de 
indbyrdes kampe. Det gør det let og fleksibelt for jeres hold at 
mødes, når og hvor det passer jer! 
 
Dog skal alle puljekampe være afgjort senest 15.10. 2012 – I 
har godt 7 måneder at fægte i! 
De 2 bedste puljehold går videre til finalerunde. 
Semifinaler og finale fægtes d. 12.12.12 i Hellerup. 
 
Præmier: 

 1. præmie: Kr. 1500,00 til bedst placerede hold.  
 Samt vandrepokal til klublokalet. 
 Bedste damehold kr. 750,00 
 Bedste veteranhold kr. 750,00 
 Bedste mixhold (m&k) kr. 750,00 

 
Vi glæder os til nogle hyggelige og ikke mindst spændende 
kampe. 
_________________________________________________ 
Send  nedenstående  oplysninger  til  DFF’s  Sekretariat  
post/email dff@faegtning.dk mrk. Bykamp i fægtning. Senest 
10.03. 2012:_______________________________________ 
 
Hold (BY)navn:___________________________________________ 
Holdkaptajn (navn og tlf. og e-mailadresse): 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
Fægtere (navne)(minimum 3, op til 6) 
1.____________________________________________________ 
2.____________________________________________________ 
3.____________________________________________________ 
(4.)____________________________________________________ 
(5.)____________________________________________________ 
(6.)____________________________________________________  

Hvad gør I? 
 

 Hver klub kan 

stille 1 eller flere 

hold! 

 

 Navngiv holdet. 

Navnet skal 

indeholde 

bynavn: F.eks. 

”Engarde  Kbh.  NV”. 
 

 Holdet kan bestå 

af: Herrer, damer 

eller mix.  Kadet, 

junior, senior, 

veteran eller mix. 

 

 Holdet stilles 

med 3 - 6 

navngivne 

fægtere. Op til 3 

er løbende reserver.  

 Det er ikke 

nødvendigt at 

oplyse, hvem der er 

reserver. 

 

 Find en 

holdkaptajn, 

som DFF-

kontaktperson.  
 

 Aftal med de 

andre hold hvor 

og hvornår I 

fægter. 
 

 FÆGT LØS! 
Vinderhold 

sender 

resultater til DFF 
 

 Læs mere på 
www.faegtning.
dk under 
Seniorer.  
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