
 

Dansk Fægte-Forbunds 
Sommerlejr 2021 

 

 

 

 

 
 

 

 

Alle fægtere, der er fyldt 9 år, inviteres til at deltage i 
DFF’s sommerlejr 2021 

Sommerlejren afholdes i Kalundborghallerne, i uge 30, fra mandag d. 
26. juli klokken 12.00 til lørdag d. 31. juli klokken 13.00  

 

 



Corona Disclaimer: 

Corona-virussen florerer fortsat i Danmark og verden. Situationen må 

forventes at være markant bedre ultimo juli hvor lejren finder sted, dels da 

det danske vaccinationsprogram estimeres til at være gennemført 

deromkring, og dels da sæsonen arbejder med os.  Vi har altså en klar 

forventning om at lejren kan afholdes. 

Ikke desto mindre vil der forventeligt være forholdsregler og restriktioner 

som vi må indrette os efter og man kan derfor forvente visse ændringer ift. 

lejrens vanlige format. Det er endnu uvist hvordan og i hvilket omfang lejren 

vil være påvirket. Tiltag som vi gjorde os erfaringer med sidste år som f.eks. 

familie-grupperne og opdelingen af programmet kan komme på tale igen i 

år, og nye tiltag som brug af mundbind og corona-pas kan man forestille sig 

kommer på tale. Vi kan ikke komme det nærmere på nuværende tidspunkt 

men vi gør alt hvad vi kan for at skabe den bedst mulige lejr-oplevelse for 

jer indenfor de rammer og vilkår der hersker. Vi håber selvfølgelig at 

fægtere og forældre har forståelse og respekt for dette . Vi glæder os til at 

se jer! 

Hermed følger den officielle invitation til lejren, som I skal bruge for at 

tilmelde jer. 

  



Om lejren:  

Vi håber på en masse deltagere fra alle landets klubber. Der vil være 

mulighed for at deltage enten på fleuret, kårde eller sabel. Vi sørger 

selvfølgelig for det sædvanlige, fantastisk spændende program med masser 

af overraskelser. Vi regner på trods af situationen også med at vi kan 

tiltrække udenlandsk deltagelse fra nogle af de lande, vi samarbejder med.  

Husk at vi undervejs altid tager billeder og videoer og laver en årlig 

mindevideo fra lejrene som kan findes i vores lukkede facebookgruppe: 

”Dansk Fægte Forbunds Sommerlejr” 

https://www.facebook.com/groups/FaegteSommerlejr/ 

Senior fægtning 

Lejren har traditionelt været en B&U-lejr men vi forsøger at lave 

træningsspor for både senior-fægtere. Seniorsporet vil omfatte både lave og 

høje tekniske og fysiske niveauer. Så er du begynder, øvet eller elite 

sammensætter vi en fantastisk sommerlejr til dig. Seniorsporet kan også 

være en spændende måde for forældre at prøve kræfter med sporten. 

 

Udstyrsreparationskursus: 

I år vil vi igen arrangere en lille workshop, som har til formål hjælpe 

deltagerne med, og undervise dem i reparation af deres fægteudstyr. Er man 

interesseret i dette kan man med fordel medbringe beskadiget udstyr og 

reservedele. 

https://www.facebook.com/groups/FaegteSommerlejr/


Overnatning:  

Danhostel Kalundborg - Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg. Se kort sidst i 

invitationen.  

Ønsker man at ankomme allerede søndag den 26. juli, kan man skrive en 

mail til dff@faegtning.dk senest 14 dage før start. Der vil ved bestilling af 

dette blive krævet et ekstra gebyr ved ankomst. 

 

Udstyrskrav: 

Det selvfølgelig vigtigt at man medbringer alt udstyr til sig selv. Vi forventer 

at man medbringer elektrisk udstyr og har tilstrækkeligt reserveudstyr med. 

For dreng/pige og opefter: 

Maske 1600 N, jakke og bukser 800 N, sikkerhedsvest- Der stilles ikke krav 

til klinger. 

For miniorer og puslinge: 

Maske 350 N, jakke og bukser 350 N. Der stilles ikke krav til klinger. 

  



Tilmelding: 

Frist for tilmelding er søndag den 20. juni. Husk at få delt nyheden om lejren 

med jeres klubkammerater som I gerne vil have med! 

Tilmelding er gyldig når både betaling har fundet sted og 

tilmeldingsformularen er indsendt rettidig. Tilmelding er ligeledes bindende 

og afmelding vil medføre opkrævning/tilbageholdelse af et afmeldingsgebyr 

på 500 kr. 

OBS: I tilfælde af fægteren er syg / eller risiko for at være syg ved lejrens 

begyndelse skal man ikke dukke op, men blive hjemme. I dette tilfælde 

tilbageholdes intet afmeldingsgebyr.  

Tilmeldingsblanket udfyldes online og link med mere findes på sidste side. 

 

Pris & betaling: 

Betaling skal ske til konto 1551 10148995. Husk i overførslen at oplyse 

deltagerens navn som på tilmeldingsblanketten. 

I priserne er som altid inkluderet:   

 Kost og logi.  

 Undervisning af erfarne trænere.  

 Alle lejrens udfordrende og lærerige oplevelser i samvær med andre 

fantastiske fægtere.    



B&U 

B&U-fægternes spor løber fra mandag kl. 12:00 til lørdag kl. 13:00 

B&U-prisen for denne uforglemmelige lejr er 2300 kr.  

Senior  

I år tilsigter vi igen at lave et senior-spor på DFF sommerlejren! Man kan 

enten vælge discount- eller luksusudgaven som adskiller sig på 

indlogeringen. For luksus-opholdet vil man få et værelse på vandrehjemmet 

eller nærliggende hotel med max 1 anden person, mens discount-gæsterne 

som udgangspunk vil bo på sovesal hvor de vil få tildelt en luftmadras. 

Man har mulighed for at deltage mandag-lørdag parallelt med B&U sporet.  

Er der tilstrækkelig tilslutning afholdes alternativt et 3-dages spor over 

weekenden fredag-søndag og til sidst kan man købe billet til hele ugen 

mandag-søndag, igen forudsat tilstrækkelig tilslutning til weekenden. 

Priserne for de respektive seniorspor er: 

Man-lør:   2300 kr. eller 3400 kr. for hhv. discount og luksus. 

Fre-søn:   1400 kr. eller 2500 kr. for hhv. discount og luksus. 

Man-søn:  3200 kr. eller 4750 kr for hhv. discount og luksus. 

 

  



Yderligere info:  

Yderligere oplysninger bliver sendt 1-2 uger inden lejren til de oplyste e-

mailadresser. Har du spørgsmål om sommerlejren, er du meget velkommen 

til at kontakte lejrledelsen: 

Mail:  dff@faegtning.dk 

   sommerlejr@faegtning.dk 

Telefon:  60535589 (Jasper Carlsen) 

Husk også at melde jer til sommerlejrens facebookgruppe med billeder og 

videoer fra tidligere år:  

”Dansk Fægte Forbunds Sommerlejr” 

https://www.facebook.com/groups/FaegteSommerlejr/ 

  

mailto:dff@faegtning.dk
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Tilmeldingsblanket 

Tilmeldingsblanketten er i år ændret til en online formular. Formularen 

modtages af os idet i trykker ”Submit”. 

 

I kan finde formularen via følgende link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvBtQRxOGkWGX8eIFsg87dhgXaUF00B

OtnVDAog-8M5UOUZMSFRSNlFMTjNXSk9POUpRS01ZNjhWTS4u 

 

Eller ved at scanne følgende QR-kode: 

 

 
 

Har man problemer med den online tilmeldingsformular eller ønsker man 

den fysiske formular til print og fremsending med brevpost bedes man 

kontakte DFFs sekretariat på mail dff@faegtning.dk 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvBtQRxOGkWGX8eIFsg87dhgXaUF00BOtnVDAog-8M5UOUZMSFRSNlFMTjNXSk9POUpRS01ZNjhWTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvBtQRxOGkWGX8eIFsg87dhgXaUF00BOtnVDAog-8M5UOUZMSFRSNlFMTjNXSk9POUpRS01ZNjhWTS4u
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