
INVITATION TIL 1. AFDELING AF FLEURET CUPPEN 2020/2021 
 

Velkommen til en ny sæson Fleuret Cup! 
Fleuret Cuppen er et uformelt og hyggeligt børne- og ungdomsstævne. Stævnet er et tilbud til fleuretfægtere, 
som ingen eller kun begrænset stævneerfaring har, og åbent for alle danske klubber. 
 
I Fleuret Cuppen fægtes der puljerunder og ingen udslagning, så alle fægterne får på den måde rigtig mange 
kampe. 
 
Til den første afdeling vil vi fejre vinderne af sidste sæsons Fleuret Cup!  
 
Vinderne er: 
Samlet vinder af Fleuret Cuppen 2019/20: Thea Ursted Paterson fra Frederiksberg Slots Fægteklub 
Miniorer: Oscar Lillelund fra Fægteklubben Trekanten.  
Pusling: Thea Ursted Paterson  
Dreng/pige: Johan Odgaard-Jensen fra Rudersdal Fægteklub og den bedste.  
Vi håber, at I vil komme og modtage jeres pokaler på dagen. 
 
Tidspunkt: søndag den 29. november 2020 - Pga restriktionerne vil grupperne fægte på forskellige 
tidspunkter. Registrering en halv time før start.  
 
Miniorer: kl. 11 – 13 – afslutter med fejring af sidste sæsons vinder samt dagens vinder 
Dreng/pige: kl. 11 – 13 - afslutter med fejring af sidste sæsons vinder samt dagens vinder 
Puslinge: kl. 13:30 – 15:30 - afslutter med fejring af sidste sæsons vinder samt dagens vinder 
 
Sted: Fægteklubben Trekanten, Ryparkens idrætsanlæg, Lyngbyvej 110, KBH Ø – ved siden af håndboldhallen.  
 
Café: Der vil være mulighed for at købe lidt let mad, kaffe, the, sodavand m.v.  
 
Udstyrskrav: Fuld fægtebeklædning inkl. elskæg. Min. 350 NW. Hvis du ikke har elskæg, skal du gøre 
opmærksom på det inden start, og så finder vi en løsning. 
 
Pris: 50 kr. 
 
Vigtig information, som skal overholdes: 

- Fægterne skal være omklædt hjemmefra og klar til at fægte på det tidspunkt deres kategori starter  
- Alle voksne skal bære mundbind indendørs – af hensyn til pladsen bør en fægter kun være i følgeskab 

af én voksen  
- Alle voksne skal sidde og må ikke stå ved pisten 
- tilmelding påkrævet senest torsdag den 26. november: til Catharina fra FKT på 

catharina.winterberg@trekanten.org (ved senere tilmelding skal Catharina kontaktes først)  

Fleuret Cuppen er et samarbejde mellem FKT, RUF, FSF, KØF og DFF, og vi håber på trods af Corona igen på 
stor tilslutning! 
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