
Invitation til B&U Danmarksmesterskaberne 
2016 

 
 

Fægteklubben Trekanten og Dansk 

Fægte-Forbund inviterer til B&U 

DM, individuelt og hold, lørdag d. 

16. og søndag d. 17. januar 2016. 

 

Vi glæder os til at byde jer alle velkommen i Trekantens lokaler i Ryparkens 

Idrætsanlæg til en forhåbentlig spændende og hyggelig weekend med en masse 

god fægtning.  
 

 Program: Lørdag 16. januar:  Søndag 17. januar:  

08.30 Puslinge fleuret (årgang 2004-2005)  08.30 Dreng/pige fleuret (årgang 2002-2003)  
09.30 Dreng/pige kårde (årgang 2002-2003)  09.30 Puslinge kårde (årgang 2004 - 2005) 
10.30 Miniorer kårde (årgang 2006 -) 
11.30 Dreng/pige sabel (årgang 2002-2003) 
12.30 Miniorer sabel (årgang 2006-) 

10:30 Miniorer fleuret årgang 2006 -) 
11.30 Puslinge sabel (årgang 2004 - 2005) 
 

 
Ovenstående tider er sidste frist for registrering. Puljekampene starter inden for 30. min. herefter.  

 
Holdturnering gennemføres umiddelbart efter afslutning af de individuelle kampe. 
  
OBS: Vi opfordrer alle til at tage eventuelle klubfaner eller klubflag med og bruge dem til en fælles indmarch 
efter de individuelle kampe og dermed før uddelingen af præmierne og før start af holdturneringen.  

 
STARTGEBYR: Kr. 150 pr. deltager pr. dag. Kr. 400 pr. hold. 

 
TILMELDING:  
Tilmelding af fægtere og dommere skal ske samlet fra klubberne på: http://www.ophardt-team.org/en.html  
 

Tilmeldingsfrist: Tirsdag 12. januar 2016 
 
Husk at tilmelde dommerne jf. nedenstående dommerkvoter. 

 
DOMMERE:  
Klubber med 4-7 deltagere/dag = 1 dommer/dag, 8-11 deltagere/dag = 2 dommere/dag,  
12-16 deltagere/dag = 3 dommere/dag, +17 deltagere/dag = 4 dommere/dag.  
 
Dommerne skal være minimum 14 år og skal have bestået national dommereksamen. 

http://www.ophardt-team.org/en.html
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Stævneledelsen kan opkræve op til 1000 kr. pr. manglende dommer til dækning af omkostninger til 
erstatningsdommere. Ved meddelelse om manglende pligtdommer senest én uge før stævnestart nedsættes 
beløbet til 500 kr. Meddelelse gives til tournament@trekanten.org 

 
Konkurrenceform, individuelt:  
Der fægtes én puljerunde. Til puljerunden seedes efter ranglisten. Alle fægtere går videre til 
udslagningsrunde, hvor der seedes efter resultatet i puljerunden.   
 
I indledende runde fægtes til: Miniorer: 4 touches / 2 min. - Andre kategorier: 5 touches / 3 min.  
I udslagningskampe fægtes til:  Miniorer: 10 touches / 2x3 min. - Andre kategorier: 15 touches / 3x3 min 

 
Holdsammensætning  
Hvert hold består af 3 fægtere samt eventuelt én reserve. Alle fægtere på holdet skal komme fra samme klub 
efter DFF's regler. Stævneledelsen kan dog undtage fra denne regel efter anmodning. Der fægtes i en 
drengerække og en pigerække. I drengerækken må der gerne deltage piger på holdet; dog skal drengeholdet 
minimum have to drenge på holdet. Hvis der i nogle kategorier kun er et hold tilmeldt, vil kategorierne blive 
slået sammen på tværs af køn.  

 
Konkurrenceform, hold:  
Ved 4 eller flere hold fægtes der udslagning. Der fægtes placeringskampe for tredje og fjerdepladsen - og for 
de øvrige placeringer, hvis tiden tillader det. Ved færre end 4 hold i en kategori fægtes der pulje.  
Der vil blive seedet efter individuelle resultater fra DM. Fægtere, der ikke har deltaget individuelt, vil få en 
seedning, der er 10 placeringer lavere end den lavest placerede.  

 
UDSTYR:  
Miniorer og puslinge skal fægte i jakke, bukser og maske minimum 350 N.  
Der fægtes med klingestørrelse 0 for miniorer og 0-2 for puslinge.  
Dreng/Pige skal fægte i fuld FIE udrustning (undtaget er klinger) inkl. sikkerhedsvest. Klingestørrelse 0-5.  

På fleuret skal fægterne anvende maske med el-skæg. Maske med el-skæg må gerne anvendes i 
kårdekategorien.  

Udstyret kontrolleres af dommere på pisten.  

KONTAKT: tournament@trekanten.org 

STED: Fægteklubben Trekanten Østerbro, Ryparkens Idrætsanlæg, Lyngbyvej 110, 2100 København Ø. Se kort. 

FORPLEJNING: Cafe Trekanten er åben under hele stævnet. Der kan købes kolde og varme drikke, samt 

sandwichs, toast, kage, frugt m.v. 

OVERNATNING: Trekanten samarbejder med Saga Hotel samt Ansgar Hotel i København. Se priser og booking 

kode på efterfølgende oversigt. 
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                             Non-refundable, Betales v/reservation                                     Normal bestilling/Kan annulleres 2 dage kl 12 inden ankomst 
ANSGAR 3*     Fr/Lø                  Søndag           man-tors                                            Fr/Lø                  Søndag        Man-tors 
Enkelt                625                      525                        595                                                  675                      575                     645 
Dbl/Twin           825                      675                       750                                                   900                      750                     825 
Triple                  1050                    950                       995                                                  1150                    1050                 1095 
4-sengs             1300                   1150                     1200                                                 1400                    1250                 1300 
 
SAGA 2*  
M/Bad 
Enkelt  585 485   520    625   525   560 
Dbl/Twin  750 600   650    825   675   725 
Triple  950 775   895  1050   875   995 
4-sengs 1200 980 1080  1300 1080 1180 
 
U/bad 
Enkelt                  450                     370   420    500  420   470 
                                
Dobbelt              650                      500  550    725  575   625                                                                                 
Triple                   780                      650   730     880  750   830                                                                               
4-sengs             1000                     840  900  1100  940 1000                                                                                 
 
Alle priser med morgenbuffet, og fri internet på begge hoteller. 
 
Booking-koden er FENCING2016 og som vanligt skal vi bruge kreditkortoplysninger (kortnummer og udløbsdato) til enten at trække beløbet for ophold 
(Non-refundable) eller til at autorisere beløbet for 1. nat som garanti for reservationen. 

 

Kort over området ved Ryparken Station og Fægteklubben Trekanten:

 


