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Frederiksberg Slots Fægteklub -Formandens beretning, april 2019, 

Nye Tider… 

Sidste år var overskriften på min beretning ”Nye Tider”, - for  FSF var flyttet fra 

slottet til Hermeshallen. Vi havde fået næsten alt, hvad vi ønskede os –ud over de 5 

piste på gulvet og nye skabe til vores udstyr på salen, havde vi også fået stikpuder på 

væggen, egne skabe til fægterne, arbejdsbord til reparation af udstyr og endda 

lovning på skraverede felter for enden af pistene. 

 

Og vi allerede var blevet ret glade for vores nye sal, både fægtere og trænere for det 

var ret fantastisk med de mange piste og de nye træningstider (torsdag i stedet for 

fredag samt lørdagstræning). Også Mødelokalet, i fægtemunde kaldet pokerlokalet 

p.g.a den meget dæmpede belysning, var en bonus, der kom med flytningen og som 

vi har haft meget glæde af. 

 

Sidste år på det samme tidspunkt var vores voksenhold et lille hold – hvor de fleste 

var unge kadetter…. Og kun 2 var rigtige voksne… 

 

Nu er der 12 rigtige voksne og heldigvis også stadigvæk alle de unge kadetter – så nu 

er det et rigtigt unge/voksenhold, hvor vi fægter både fleuret og kårde. 

 

Og alt det er vi selvfølgelig meget glade for – også at den lovede skravering af den 

sidste del af pistene er endt med et godt kryds, som vi alle kan se og bruge som 

advarsel, hvis vi er ved at blive blæst baglæns ud af pisten! 

 

Men nu vi er også bekymrede - for vi var ikke klar over fra start, at de nye 

træningstider også var en spændetrøje for klubben…  

 

At vi skal være færdige med voksentræningen med opvarmning, benarbejde, 

fægtekampe, fægtelektioner samt alle de andre aktiviteter, som en træningsaften 

også består af, som at modtage og introducere nye fægtere, som at skulle forberede 

stævneudstyr, som at strække ordentlig ud.  
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Alt det kan vi simpelthen ikke nå til kl. 20.30, hvor alt udstyr skal være pakket ned og 

låst inde i skabene og vi selv skal gå ud af døren – for de næste brugere står klar 

udenfor, så de kan starte deres træning på ”vores” fægtesal kl. 20.30. 

 

Derfor har vi brugt mange kræfter på at ændre ved den situation, og vi venter nu på 

svar på vores ansøgning til FIU om at kunne blive på salen resten af tirsdag aften, så 

vi kan sikre kvaliteten i vores fægtetræning og fastholde alle de nye voksenfægtere, 

som har valgt lige vores klub. 

 

Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke har levet og fægtet i nuet og fået alt 

den gode fægtning ud af de træningstider vi har. 

 

Ikke kun den 8. april 2018 men igen den 4.november samme år kunne vi afholde en 

afdeling af Fleuret Cuppen, som er et stævne for børn, på vores egen sal. Med stor 

hjælp fra fægtemødre og fædre, der måtte rigtig tidligt op og gøre stævneklart  

 

Og jeg bliver også lige nødt til at nævne indsatsen i Cafeen. Stor tak til Mia og hendes 

kæreste Stu, der havde lavet vilde pies og stillede varmer til rådighed og bragte det 

hele - også tak til kagebagerne og mødrene, der sammen med Mia styrede cafeen 

under hele stævnet. 

 

Træning 

Med flytningen til Hermes Hallen blev det muligt at invitere alle børn på ventelisten til 

prøvetime allerede den 16. november 2017. 13 børn blev inviteret og 12 af dem 

meldte sig kort efter ind. 

 

Det er blevet til et stort børnehold, hvor der især tirsdag er rigtig mange børn på 

salen. Det stiller store krav til organiseringen af så mange børn og ofte bliver der 

fægtet på alle piste. 

 

Vi har ikke siden inviteret større grupper af nye børnefægtere ind, da vi ikke synes, vi 

har kapacitet til flere børn, men da bestanden af puslinge var meget begrænset og de 

andre børnefægtere havde vokset sig meget store og stærke og dygtige, har vi 

alligevel sagt ja til at modtage lidt flere puslinge, så træningen for dem kan blive 
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mere aldersrelateret, og de har andre fægtere i deres egen størrelse til at træne og 

udvikle sig med. 

 

Sidste år var vores drøm at tiltrække flere voksne, og det er som nævnt lykkes, og nu 

bliver udfordringen at fastholde alle de nye voksne fægtere, og det arbejder vi på, 

Niklas og jeg, ved hver tirsdag og torsdag at gøre vores bedste for at fastholde en 

engageret træning og hele tiden at udvikle på vores træningstilbud. 

 

Det har været en fornøjelse at se, hvordan flere voksne fægtere efter kort tid i vores 

klub også har haft lyst til at tage til stævner og deltaget i Condis Kårde Cup, hvor de 

har mødt fægtere fra andre klubber til masser af spændende og udfordrende 

fægtekampe. Også Københavnsmesterskaberne fik i år besøg af vores fægtere – både 

et par kadetter og seniorer. 

 

Udstyr 

Omkring udstyr har vi været nødt til at stramme op til kravene om, at fægterne har 

deres egne våben og ledninger, og at de virker! 

Det har vi gjort ved både at afholde en reparations workshop og invitere til fælles 

indkøb af nye klinger og ledninger og tilbyde hjælp til samling af våben.  

Det har været dejligt at se, hvordan mange har taget imod tilbuddene og at mange 

både børn og voksne i dag har deres eget udstyr, og at det virker!  

 

Og at de gør noget ved, hvis det ikke virker,  og strammer deres våben, når de 

mærker klingen sidder løst – eller beder om hjælp til det! Det er Niklas, der er primus 

motor, når det gælder vores udstyr, og han er i det hele taget ved at blive en 

våbenmesterhaj! 

 

Men vi fortsætter stadig med at informere alle nye fægtere om, at det er vores 

forventning, at man efter at have lånt klubbens udstyr de første 2-3 måneder 

begynder at anskaffe sit eget. Først sit eget våben, handske og ledning, og lidt efter 

lidt også resten af udstyret maske, jakke bukser, plastron og også elvest, hvis man er 

fleuretfægter.  

 

Det skal også lige fortælles, at DFF har besluttet at fægtere, der deltager i stævner i 

Danmark( herunder også Condis og Fleuret Cupper) som noget nyt skal betale licens. 
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Den vil blive opkrævet direkte til klubberne. Tidligere har I alle sammen været 

dækket af det kontingent klubben betaler til Fægteforbundet. 

Jeg synes det er en rigtig dårlig ide, det skal ikke være nogen hemmelighed. Det er 

prøvet før og skrinlagt p.ga. af al den administration der skal til – og det ville nok 

have været nemmere at skaffe de 20.000 forbundet stod og manglede på en anden 

måde.  Vi har allerede fået den første af conto opkrævning og betalt den og alle 

fægtere fra kadet og opefter vil i løbet af foråret få en seddel med et kontonummer og 

en venlig anmodning om at indbetale 150 kr. til klubben, som dækker sæsonen frem 

til sommer 2019.  

Det har været et travlt år. 
 

Stævner og arrangementer siden april 2018 
 

• 8.april:  Vi afholdte 3. Afd. Fleuret Cup i Hermes Hallen FSF deltager med 15. 
Børn 
 

• 5.maj: Hellerup Open (Helene guld). (Fransiska sølv) 
 

• 26/27.maj: Trekanten Open - (Fransisca og Arthur deltager) 
•  

• 29. maj Grundlovstævne (årlige klubstævne) børn og voksne Niklas 1. Rasmus 
2. Og børnene Arthur 1. Fransisca 2 og Catharina og Asger 3 
 

• 9. juni Frederiksberg dage. Fægtning på Peter Bangs Vej. 
 

• 10. juni 4. Afd. Fleuret Cup i Trekanten 
 

• 26. juni Sommerafslutning i Søndermarken for børn og voksne. 

 

• 11. august DM Veteran Pia guld Veteran 60+ 

 

•  
• 16. september 1. Afd.Fleuret Cup Birkerød 

•  
• 29/30 september Rudersdal Open hvor Arthur knækkede 3 klinger 

• 6. oktober Condis Cup i City 2  

• 27. oktober Våbenværksted i Hermes. Vedligehold og småreparationer 

 

• 31. oktober Høring DFF om ny organisering 

 

• 3. november  Condis Cup i Glostrup- voksne 

 

• 4. november  afholdte vi 2. Afd.Fleuret Cup i Hermes Hallen 
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• 24/25. Mahauts julestævne (Hjalte og  Arthur deltager Arthur vinder sølv) 

 

• 15. december Juleafslutning børn i Hermes 

 
• 18. december Juleafslutning voksne FSF 

 

• 5. Januar Condis Cup Vipperød   

 

• 12. Januar DM kadet  i Kalundborg.Thorvald deltager 

 

• 20.21. februar Københavns mesterskaber  Niklas, Rune og Thorvald og Ida 

 

• 2. marts 3. Afd Fleuret Cup Valby 

 

• 10. marts Condis Cup Hellerup 

 

• 16. marts DM B&U Sølv til pigehold Andrea og Vera og Guld til drengehold 

Arthur 

 
• 21. marts FIU Repræsentantskabsmøde Jubilæumsprisen Bjørnen til både Lone 

og Pia 

 

• 29. marts Mesterskabsfejring Frederiksbeg Kommune  
•  

• på lørdag den 6. April er der Condis Cup og vi regner også med deltagelse 

denne gang. 

FSF sælger igen Lillebrorlodder til hjælp for Børnehjælpsdagen 

Det var igen en stor succes og der blev gjort en stor indsats fra vores børnesælgere. 

Der blev indtjent 1657,50 kr. til klubben og 2242,50 kr. til Børnehjælpsdagen. Stor 

tak til alle børnene, der solgte, og til Lone der fik styr på organiseringen, så vi kunne 

dele lodder ud på salen og modtage de resterende og pengene! 

 

Hjemmeside plus face book 

Det er Mia der passer vores hjemmesider og sørger nu for at alle vigtige meddelelser 

bliver slået op. Mia får desuden lagt meget andet relevant materiale op og taget en 

masse fantastiske billeder til stor fornøjelse for os alle sammen Stort tak til Mia. 

 Vi kan se at FB bliver brugt af rigtig mange, men vi vil fortsætte med at bruge vores 

hjemmeside og opfordrer alle medlemmer og forældre til også at kigge ind der.  
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Våbenmester 

Situationen for posten som våbenmester er at Rod, en fægteforælder, der havde sagt 

ja til opgaven ve sidste generalforsamling siden  har trukket sig. 

 

Heldigvis har Niklas med stor succes sat sig ind i de mange våbenmesteropgaver og 

han har påtaget sig mange at de løbende opgaver, som vores noget skrøbelige udstyr 

– både meldeapparater, våben og ledninger udsætter os for – men det ville stadig 

være dejligt, hvis vi  også havde – en fægter, en forælder eller en bedsteforælder, der 

ville gå ind og sammen med Niklas stå for alle våbenmester opgaverne. Vi har brug 

for Niklas som træner på salen og problemer med udstyr og reparationer tager tit 

meget af hans tid. 

 

Trænersituation 

Niklas og jeg står for træningen med stor hjælp fra gruppen af hjælpetrænere. Jeg 

står for organiseringen af trænerne. Med det store børnehold har det længe været 

nødvendigt, at vi begge var på salen både tirsdag og torsdag, men det er blevet 

sådan, at der er færre børn, der træner torsdag, så vi har givet Nikas fri torsdag  her i 

foråret til at hellige sig sine studier og sit speciale.- som han skal forsvare i morgen 

inden træning… 

 

Vores nye initiativ, med start af et hold for mini-musketerer om lørdagen, som også 

kræver en træner gør, at vi vil bruge de gode erfaringer med kun at være en træner 

torsdag til også kun at være en træner lørdag – med hjælp fra hjælpetrænerne. Ida 

har lovet at være hjælpetræner hos mini-musketererne frem til sommerferien og tak 

til hende for at afsætte sin lørdag til dette spændende initiativ. 

 

Klubmodul 

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 

forrige år 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 vi  stadigvæk arbejder på at løse. 
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NORDEA FONDEN 

Vi er meget glade i Frederiksberg Slots Fægteklub for de mange penge vi har fået fra 

Nordea fonden og de muligheder, det har givet os til at fastholde og udvikle vores 

unge hjælpetrænere! Stort tak til Nordea-fonden igen 

 

Relationer 

Vi er også blevet medlem af brugergruppen for Hermes Hallen, som mødes 4 gange 

om året, hvor forhold omkring Hermes Hallen diskuteres og styrker samarbejdet 

mellem brugerne. Her sidder Lone som repræsentant. 

 

Vi har haft et tæt samarbejde med de andre fægteklubber i forbindelse med fleuret 

cupperne. Dvs. Trekantens, Rudersdal og nu også Københavns Fægteklub, som nu 

også er en del af arrangørerne. 

 

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. Denne 

gang dog som et helt usædvanligt og uventet indslag i det årlige 

repræsentantskabsmøde.  

 

Både Lone og jeg blev som det første punkt på dagsordenen, tildelt FIUs 

jubilæumspris Bjørnen for vores indsats for idrætten på Frederiksberg gennem vores 

arbejde i Frederiksberg Slots Fægteklub. 

. 2.1  Jubilæumsprisen tildeles idrætsledere, som er medlem af en af FIUs foreninger, eller har 
sæde i et af FIUs organer, jf. lovenes § 8, og som har udført en særlig indsats for FIU eller 
gennem sit virke har været et godt eksempel for de frederiksbergske idræts- udøvere eller 
på andre måder har haft væsentlig betydning for den frederiksbergske idræt og dens 
udøvere.  

 Vi er begge meget beærede over den store anerkendelse, og det var en fornøjelse at 

vores lille fægteklub fik så stor opmærksomhed i en forsamling af mange store og 

kendte sportsklubber på Frederiksberg. 

 

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

fægtere og fægteforældre og fægtebedster for deres store opbakning og støtte til 

Frederiksberg Slots Fægteklub.  
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 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 fægtere og 

fægteforældre vil gå ind i klubbens arbejde og være med til at bevare og udvikle den 

viden og kapacitet, vi har opbygget i Frederiksberg Slots Fægteklub. Hvis man ikke 

ønsker at påtage sig bestyrelsesarbejde, er vi rigtig glade for hjælp ved 

arrangementer og udvalgte opgaver. Klubben ville ikke overleve uden denne indsats 

fra medlemmer og forældre.  

 

Også en stor tak til træner Niklas, der er en uvurderlig makker for mig - og en 

superengageret og kompetent træner, som både børn og voksenfægtere og klubben 

altid kan regne 100% med. 

 

Jeg vil gerne genbruge overskriften fra sidste års beretning til også at gælde for dette 

års beretning, for vi har igen fået nye tider. Nu har vi ikke kun et herligt og stort 

børnehold, men også et ligeså herligt og stort voksenhold. Det bør fejres – og vi har 

en perfekt anledning  Den 15. juni i år fylder Frederiksberg Slots Fægteklub 20 år. Det 

vil vi fejre den 22. juni ved vores sommerafslutning med benarbejde, picnic og dueller  

foran springvandet i Søndermarken og med Frederiksberg Slot som baggrund! 

Handsken er kastet- I er hermed inviteret og udfordret! 

 
 
Pia 

3.april 2019 

--)--------------------- 


