
Rudersdal Open 2013 – endnu et godt B&U ranglistestævne, hvor vi 

vandt 19 medaljer – 4 guld, 5 sølv og 10 bronze.   

Tak til vores trænere og dommere som deltog:  

Nikolaj, Konrad, Malte, Marcus, Felix, Nicolas. 

Nedenfor et par medaljebilleder og stort tillykke og tak for god fægtning til 

alle deltagerne! 

Kadet fleuret dame:  

Guld og 2 x Bronze til klubben! 

 
Sol Grum-Schwensen vandt finalen 15-8 

over Laeticia Jørgensen. Petra 
Kjærsgaard og Josephine Barfod 

Damgaard fik bronzemedaljer. 

Kadet fleuret herre: 

Sølv og bronze til klubben! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Benjamin Wilmont Jeiner kæmpede sig til 
en flot sølvmedalje, da han tabte 4-15 til 

Christian Linnemann. Maxim Valeur 
kæmpede sig til en flot bronzemedalje. 

Kadet kårde dame: 

Bronze til Augusta. 

 
August Spanger-Ries kæmpede sig til en 
flot bronzemedalje. 

Alba Grassor blev nr. 7. 

Kadet kårde herre: 

Bronze til Rasmus. 

 
Rasmus Weirup Gram kæmpede sig til en 
flot bronzemedalje efter at måtte se sig 

slået 5-15 af Kenneth Knudsen. 



D/P – Pige fleuret: 

Guld og 2 x bronze til klubben! 

 
Sol Grum-Schwensen vandt finalen 14-7 

over Alba Thilo.  
Petra Kjærsgaard og Naja Vaaben 

kæmpede sig til 2 flotte bronzemedaljer. 
Josephine Barfod Damgaard blev nr. 5. 

D/P – dreng fleuret:  
Guld, sølv og 2 x bronze til klubben! 

 
Maxim Valeur 15-12 over Benjamin 
Wilmont Jeiner – en flot fægtekamp.  

Luca Hansen og Ruben Wilmont Jeiner 
kæmpede sig til 2 flotte bronzemedaljer. 

Pelle Kamp blev nr. 6.  
D/P – dreng kårde: Sølv til Rasmus. 

Rasmus Weirup Gram kæmpede sig til finalen, hvor han fik en flot sølvmedalje, da 
han måtte se sig slået af Mads Aagaard. 

Oscar Juul Skals blev nr. 6. 
Puslinge fleuret pige: Sølv til Marie. 
Marie Winterberg-Poulsen kæmpede sig 

til en flot sølvmedalje mod Stine Olstrøm. 

Puslinge fleuret drenge: 
Guld, sølv og bronze til klubben! 

Ruben Wilmont Jeiner vandt finalen over 
Silas Scheelke og på en flot bronzeplads 

kom Steffen Gjaldbæk. 

Miniorer fleuret: Guld, sølv og 2 x bronze til klubben! 
Flot fægtet af vores yngste konkurrencefægtere, der kæmpede sig til alle medaljerne 

i denne kategori - Mikkel Gjaldbæk vandt guld, Marie Winterberg-Poulsen sølv og 
Christoffer Horn og Sacha Guilbert fik bronze. 

 
 

 
 

 


