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Frederiksberg Slots Fægteklub 

Formandens beretning, april 2017 

 

Det har på mange måder både været et godt år for klubben men igen også et meget 

arbejdsomt år. 

 

Klubmodul har stadig haft stor betydning for vores kontingentbetaling og for at sikre klubbens 

økonomi, men også givet os problemer, da vi på opfordring fra flere forældre fik det lavet 

sådan, at andre kort end visa/dankort kunne bruges ved kontingentbetaling – for det betød at 

alle skulle genindmelde sig og det gjorde, at mange røg ud af systemet og ikke fik klaret 

genindmeldelsen –  og det er stadig et problem, som skal løses, Lone har sendt rykkere ud til 

de forældre der er kommet i restance og vi håber, at alle meget snart igen er genindmeldt og 

at vores økonomi får de 14.000 kr. ind, som er hårdt tiltrængt! 

 

Årets drama 

I sommerferien sidste år fik vi en henvendelse fra slottet om at rydde vores skabe i løbet af to 

uger. En henvendelse, der var det samme som at sige, at vi ikke længere kunne fægte på 

slottet.  

På det tidspunkt trængte vores forhold på salen i forvejen i den grad til at blive forbedret. Vi 

havde svært ved at være i de skabe vi har, for udstyret tager skade af at blive presset ind i 

skabene, og vi ville derfor rigtig gerne have adgang til de store rum for enden af salen (hvor 

der også ville være masser af plads til et bord til reparation af udstyr ……. vi ville gerne have 

flere piste malet på gulvet og repareret stikkontakterne, der ikke virker etc… etc..…alt sammen 

del af udviklingsdrømme og tanker og konkrete forslag til hvordan  Frederiksberg Slots 

Fægteklub kunne videreudvikle sig til gavn og glæde for børn og voksne - både de der allerede 

er fægtere og alle dem, der drømmer om at blive det! 

Men det var som om alt blev vendt på hovedet med mailen, om at vi skulle tømme skabene 

inden 15. August. De skabe som vi har haft siden klubbens grundlæggelse I 1999. 

Vi måtte have fat i både Kommune og FIU og slottet og fik et møde i stand med deltagelse af 

både kommune FIU og oberst. Vi mødtes på salen så det kunne blive klart for alle parter, at vi 

ikke kunne eksistere som fægteklub uden skabe til udstyr. 

 

Efter mange lange skriverier og møder og med støtte fra kommune og FIU fik vi lov til at 

beholde vores skabe, men vi kunne godt opgive vores drømme om bedre forhold på slottet. 
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Jeg ved ikke, om I alle kan huske det, men vi havde jo været tænkt ind i Kommunens planer 

for det nye KUBE byggeri Men efter mange møder og en lang og sej indsats fra vores side for 

at forklare, hvilke grundlæggende behov, vi har som fægteklub til træningsforhold i forbindelse 

med KUBE byggeriet, vurderede forvaltningen, at det ikke var  muligt  at optimere vores 

nuværende træningsforhold ved at flytte os ind i KUBE fra 2016. Såvel FIU som forvaltningen 

udtrykte bagefter, at de var meget ærgerlige over at intentionen ift. fægtning i KU.BE ikke 

lykkes, og at de sammen ville undersøge, hvilke andre muligheder der var for at optimere 

vores klubs nuværende træningsforhold. 

Det hele blev så meget aktuelt med skabssituationen på slottet og vi blev inviteret til at 

kommet il et møde i Hermeshallen og se på muligheder for at blive en del af Hermes hallernes 

træningsmiljø i august 2017. 

Vi blev bedt om at indsende et prospekt for, hvordan vi kunne se Frederiksberg Slots 

Fægteklub indgår i Hermes.  Det gjorde vi og i det prospekt understregede vi, at vi gerne ville 

byde ind på Hermes Hallen, men at vi ikke ville opsige vores aftale med Frederiksberg Slot før 

der var en fælles aftale med FIU og Frederiksberg Kommune, og vi var sikre på, at der var en 

sal klar til i Hermes. Dette især taget i betragtning, at Hermes kun er en løsning for en 

begrænset tid på 4-5 år.  

Det har i flere år været et stort ønske for Frederiksberg Slots Fægteklub, at kunne tilbyde 

vores medlemmer bedre sportslige rammer og klubfaciliteter. Udover let og øget adgang til 

træningssal samt at kunne tilbyde omklædningsfaciliteter, savner vi rammerne til at skabe og 

fremme en fælles foreningsånd, som er vigtig for at fastholde og tiltrække nye medlemmer. Vi 

vil gerne styrke de sociale netværk i klubben ved forskellige tiltag, som ikke er mulige i dag.  

Derudover vil vi gerne være en mere synlig del af sports- og foreningslivet på Frederiksberg og 

dele et fællesskab med andre. Det vil være muligt i Hermes Hallen, hvor vi ser flere 

muligheder for at indgå i synergi med de andre aktører. 

Fysiske rammer og træningsfaciliteter i Hermes Hallen 

Vi forestiller os, at fægtning får plads i Hal 2, med mulighed for at låne Hal 1 ved afholdelse af 

stævner.  

 Det vil kræve i Hal 2, at der opstilles skabe i salen til fægteudstyr. Disse kan placeres 

mellem med de bærende søjler langs væggene og flugte med disse 

 Der skal etableres el-udtag langs væggene og i gulvet 

 Piste skal males op på trægulvet på gulvene 
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Vi har lovet at stille op til dialog om behov og indretning og er pt i dialog med dem der skal 

male pistene. 

Fællesskab i Hermes Hallen 

Udover at dele omklædningsfaciliteter, mødelokale, cafeareal og træningsfaciliteter ser vi, 

udover det gode naboskab, mange muligheder for at samarbejde med de øvrige foreninger: 

 Åbent hus dage for Hermes Hallens egne medlemmer i klubberne 

 Skabe en positiv og levende Hermes Hal, hvor mange sportsudøvere og forældre har 

deres gang 

Den proces står vi midt i lige nu og vi er i dialog om træningstider, om indretning med GFIU og 

Frederiksberg kommune. Vi tror vi gør det rigtige, vi forsøger at stille de krav og have de 

ønsker som vi mener kan optimere forholdene i Frederiksberg Slots Fægteklub. 

 

For der er fortsat stor tilstrømning til vores børnehold, og vi har været nødt til at afvise flere 

nye fægtere i en periode, fordi vi simpelthen ikke har plads og trænerkapacitet til indslusning 

af så mange nye børn og samtidig sikre den høje træningskvalitet for de eksisterende 

børnemedlemmer. Vi har også mange børn og unge, som har udviklet sig som fægtere og som 

deltager i ranglistestævner og som kræver tid og plads til også at kunne blive klædt ordentligt 

på til de udfordringer, som et ranglistestævne kræver. 

 

 
 
Stævner og arrangementer siden april 2016 
 
1. Trekanten International 6, maj- Deltagelse Sofia jens ingen medaljer 
2. Hellerup Open 28. 29. Maj Sofia, bronze, Filippa sølv medalje  
3. FSF grundlovsstævne 3. juni Nicki og Rasmus 
4. FSF sommerafslutning 
5. Fencing mob 18. september på Rådhuspladsen 
6. Veteran DM i august (medalje) 
7. FSF klubaften 28. oktober med præsentation af fane 
8. Trekanten Open med Senior hold på kårde, individuelt på kårde 
9.  Rudersdal Open – sølv til Fransisca 
10. Mahauts Julestævne –  
11. FSF Juleafslutning med gløgg og vafler 
12. DM kadetter med sølv til holdpiger på fleuret Dicte, Ida og Filippa 
13. Syddanmark Open Ida og Elias bronze, Linus bronze 
14. DM B&U Flora guld på hold og Nicki en 4.plads på hold på kårde. 
15. 3 x fleruret Cup 

 
 

FSF salg af Lillebrorlodder 1717kr til klubben og 2323 kr til Børnehjælpsdagen 
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Vores Face Bookside er blevet passet godt og grundigt Vivian, vores hjemmeside trænger 

stadig til at blive opgraderet.   

 

Selv om vi har været så heldige at en af vores forældre har meldt sig som ny våbenmester og 

allerede på nuværende tidspunkt har repareret de fleste af vores våben og er i gang med 

vores oprullere – hvilket er en helt ny situation, Det ar vi længe ikke har haft en våbenmester 

har udgjort et næsten uoverkommeligt problem, eftersom våben og meldeudstyr udgør 

grundlaget for vores eksistens som fægteklub. 

 

ia Poulsen.JPG 

Men omkring udstyr bliver vi nødt til at stramme op til kravene til fægternes eget udstyr selv 

om det eneste man behøver for at starte med at fægte er indendørssko og træningstøj, fx T-

shirt og joggingbukser . 

 

Mange af børnene har fået eget udstyr, men der er stadig mange, der ikke har det, og vi 

opfordrer til at man efter 2-3 måneder begynder at anskaffe eget våben, handske og ledning 

og lidt efter lidt også resten af udstyret.  Også de unge der har ønsket at udforske 

kårdefægtningen og som har fået lyst til at fortsætte på kårde opfodrer vi til at anskaffe deres 

egne våben. 

 

Frederiksberg Slots Fægteklub tager udgangspunkt i Dansk Fægteforbunds anbefalinger, når 

det gælder udstyr og i vores klub betyder “den første tid” de tre første måneder, eller når 

fægterne gerne vil med til stævne.  

Som begynder kan du som regel låne udstyr af klubben i den første tid, du går til fægtning. 

Herefter forventes det ofte, at du efterhånden anskaffer dig dit eget udstyr 

 

Ved at købe dit eget udstyr viser du både dig selv, din træner og klubben, at du går aktivt og 

seriøst ind for sin sport. 

 

Vi anbefaler, at du starter med at købe et elektrisk våben og en kropsledning, da 

klubberne bruger mange penge og arbejdskraft på reparationer af det elektriske udstyr. Hertil 

kommer, at du som regel kommer til at betale for at knække klubbens våben, som bruges af 

mange forskellige mennesker. 

  

Når du har købt disse ting, så er det på tide at overveje anskaffelse af fægtebukser, fordi 

klubberne ofte ikke ligger inde med mange lånebukser. 
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På videre sigt er det nu en gang også dejligst at have sin egen fægtehandske, maske, jakke og 

elvest (til fleuret/sabel), fremfor udstyr, som bruges af mange andre lånere. 

Vi har lagt teksten på hjemmesiden, så alle både nye og gamle kan se hvad politikken er på 

udstyr i klubben. 

 

Vi har endnu ikke dannet et specifikt voksenhold og de voksne vi har, fægter sammen med 

vore kadetter. Vi arbejder stadigvæk på at tiltrække flere voksne. 

 

Klubbens trænersituation med Fruzsina, Niklas og mig selv plus Anni, samt en gruppe af unge 

hjælpetrænere er i udgangspunktet et godt team, men Fruzsina har haft og vil få længere 

perioder, hvor hun p.g.a arbejde og studier ikke kan træne, og i hele dette halvår må vi 

undvære Niklas, som er i Amsterdam, hvor han studerer. De unge hjælpetrænere, som vi 

uddanner, bliver forhåbentligt gode kort at have på hånden i fremtiden, så vi kan sikre 

træningens stabilitet og niveau og fastholde de unge i klubben. Vi arbejder på at sikre økonomi 

til at give dem trænerkursus og på den måde både opkvalificere dem og fastholde dem i 

klubben. 

I perioden har vi i klubben også passet vores forhold til både kommune og FIU og deltaget i de 

relevante møder, herunder også i repræsentantskabsmødet i FIU og vi blev igen i år også 

inviteret af Frederiksberg Borgmester ti at deltage i den årlige mesterskabsfest for 

mesterskaber vundet for en klub på Frederiksberg, hvilket min guldmedalje som veteran på 

kårde kvalificerede til. Det udløste en håndtryk af borgmesteren og mulighed for at netværke 

med kommunalbestyrelsen for klubbens fremtid. 

 

Jeg vil gerne slutte med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde og fægtere og 

fægteforældre for deres store opbakning og støtte til Frederiksberg Slots Fægteklub.  Jeg har 

været meget glad for at se den stigende interesse fra mange af vores fægteforældre i klubbens 

arbejde og støtte til de praktiske opgaver på salen og deltagelse i stævner. Klubben har brug 

for den opbakning og bestyrelsen håber at endnu flere fægteforældre vil gå ind i klubbens 

arbejde. 

Pia Poulsen April 2017. 


