
Frederiksberg Slots Fægteklub åbner op for udendørs træning 
i uge 20 efter at have være lukket ned siden midten af marts. 

—)—————————     —)—————————    —)—————————      

Unge/voksenholdet træner tirsdag den 12. maj kl. 18-19 i Valbyparken 

Børneholdet træner fredag den 15. maj kl. 17-18 i Valbyparken 

Tilmelding online påkrævet! 

 

Vi har fortsat ikke adgang til vores fægtesal i Hermes Hallen og heller ikke mulighed for at få 
stillet udendørs anlæg til rådighed på Frederiksberg. Selv om Fægteforbundet pointerer, at vi 
ikke må afholde fægtekampe, vil vi alligevel rigtig gerne mødes med alle klubbens fægtere.  

Trænerne tror på, at vi kan tilbyde en udendørs træning, der kan holde på både fægteformen 
og fægtehumøret, indtil vi igen kan komme til at dyste på pistene. 

De offentlige parker på Frederiksberg er meget p.t. overfyldte, og vi har derfor har vi valgt at 
lægge træningen i Valbyparken ude på festpladsen, hvor der er bedre plads.   

Fægterne skal tilmelde sig træningen online, så trænerne præcis ved, hvor mange fægtere der 
kommer til træning, og vi er sikre på, at ingen grupper bliver for store. Forældre må ikke 
opholde sig i nærheden af træningsgrupperne hverken før, under eller efter træningen. Når 
træningen er slut skal man forlade træningsstedet i god ro og orden. Vi må ikke alle hænge ud 
bagefter, og vi opfordrer til at I følger de krav der gælder begrænsning af social kontakt i al 
almindelighed. 

Vi mødes på de aftalte tidspunkter på festpladsen, der ligger ud til stranden i nærheden af den 
parkeringsplads, der er markeret på de vedlagte kort. Max. 17 fægtere kan tilmelde sig på hver 
træning, og de vil blive delt op i passende grupper, så vi ikke bliver for mange i de enkelte 
grupper. Der vil være 2-3 trænere til stede, så ingen grupper bliver på mere end 10 personer i 
alt. 

Hver træning starter med afspritning af hænderne med egen medbragt håndsprit og trænerne 
vil derefter gennemgå retningslinjerne for udendørstræningen. 

Vores træning vil udelukkende have fokus på fysisk træning. Der vil blive lagt vægt på 
opvarmning, styrkeøvelser, fægtebenarbejde og udstrækning og godt fægtehumør! 

Når træningen slutter, spritter vi hænderne af igen. 



 

Den første uge er en forsøgsuge, hvor vi samler erfaringer med den nye træningsform. Der vil 
være træning for: 

 unge/voksenholdet tirsdag den 12. maj kl. 18-19 i Valbyparken 

 børneholdet fredag den 15. maj kl. 17-18 i Valbyparken 

Fægterne skal tilmelde sig på dette link:  
https://doodle.com/poll/xqqy3mp7bbuyqpym 
 
Vi er udendørs under hele træningen, og vi skal være klædt på til det hjemmefra med udendørs 
træningstøj og træningssko. Husk også en vandflaske, evt. solcreme, og din egen håndsprit! 

Vi har ikke adgang til omklædningsrum eller toiletter i forbindelse med træningen. 

Der kan blive tale om aflysning i tilfælde af regn, og vi beder derfor fægterne/ forældrene til 
børnefægterne om at sende en mail til klubbens mail faegtningfsf@gmail.com med oplysning 
om en mailadresse og et mobilnummer vi kan kontakte jer på i tilfælde af aflysning 

 

. 

Vores retningslinjer for træningen er bundet op på Danmarks Idrætsforbunds retningslinjer 
for afvikling af udendørstræning under COVID-19.  

https://doodle.com/poll/xqqy3mp7bbuyqpym
mailto:faegtningfsf@gmail.com


Herunder kan du læse, hvordan vi forholder os i forhold til de enkelte punkter:  

Man må ikke samles flere end 10 personer 
Vi deler os op ved hver træning i træningsgrupper med max 10 personer 
inklusive træner(e). Træningsgrupperne træner forskellige steder i 
Valby Parken. Når træningen starter, mødes vi inden på festpladsen – se 
på kortet hvor.  Her står trænerne for de forskellige træningsgrupper 
hvert sit sted med god afstand imellem. Man går direkte hen til den 
træner, der kalder på en, og bliver der til træningen starter. Forældre 
må ikke gå med hen til træningsgrupperne hverken før, under eller efter 
træningen. For så bliver vi for mange. 

Man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer 
Træneren sørger for, at afstanden altid overholdes. Når man venter i sin 
træningsgruppe før træning, stiller man sig med afstand til de andre i 
gruppen. Under træningen fordeles fægterne, så der altid er 2 meter 
mellem hver person. (Fægteren markerer sin plads med sin taske, jakke, 
drikkedunk eller lignende, så det altid er let at se, hvor ens plads er. 
Træneren står mindst 2 meter fra alle fægtere.) 

Vær særlig opmærksom på håndhygiejne 
Vi kan ikke komme til at vaske hænder ved den udendørs træning, så 
medbring din egen håndsprit. Der indgår ikke fælles udstyr, som 
berøres af fægterne, i træningen. Hvis der benyttes 
markeringsredskaber, håndteres de kun af træneren, der afspritter 
hænder før og efter berøringen. 

Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde 
Træneren erindrer før hver træning fægterne om at huske på dette, hvis 
trangen pludselig skulle komme til én. Men hvis du hoster eller nyser 
generelt, må du ikke være til træning.  

Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer 
Hverken fægtere eller trænere må komme til træning, hvis de har 
symptomer som for eksempel feber, hoste, muskelømhed – også hvis 
det er i mild grad. Træneren beder dig tage hjem med det samme, hvis 
de ved træningen observerer, at du har symptomer.  

Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af 
Sundhedsstyrelsen. 
Hvis du selv er i en risikogruppe eller har tæt kontakt til nogen, der er 
det, skal du nøje overveje, om det er en god ide at komme til træning. 
Tal eventuelt med din læge om det. Trænerne kan ikke vide, om du eller 
dine nærmeste er i risikogruppen, så dette er dit eget ansvar. 

Hvad med personlige rekvisitter? 



Vi bruger IKKE decideret fægteudstyr– hverken våben, handske eller 
maske. Der indgår heller ikke fælles udstyr, som berøres af fægterne i 
træningen. Hvis der benyttes markeringsredskaber, håndteres de kun af 
træneren, der afspritter hænder før og efter berøringen og fægterne 
må IKKE hjælpe træneren med at rydde op eller sætte frem. 
Markeringsredskaber rengøres af trænerne efter træningen. 

 Vi har plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger med, når vi 
træner udendørs. 

  

Spørgsmål kan rettes til Formand og Cheftræner Pia Poulsen på mail: faegtningfsf@mail.com 
eller mobil 22991099. 

 
 
 


