
 

 

Hellerup Open 2015 

Invitation 
 

Stævnet afholdes i pinsen 24.-25.maj 2015 

(søndag og mandag). 

 

 

Stævnet indgår i DFF’s Danmarksrangliste for B&U  

 

Der fægtes i HFKs lokaler: 

Hellerup Fægte-Klub (HFK) 

Strandparksvej 46 

2900 Hellerup 

 

Der fægtes i følgende kategorier: 

 

 (-05) Miniorer Kårde/Fleuret 

(03-04) Puslinge Kårde/Fleuret 

(01-02) Drenge/Pige Kårde/Fleuret 

(98-00) Kadet Kårde/Fleuret 

 

 

Tilmelding: 

 

Tilmelding af fægtere og dommere skal ske via ophardt: 

www.ophardt-team.org/en/ophardt-direct.html  

 

Sidste tilmelding torsdag d. 21. maj. 

 

Udenlandske fægtere kan tilmelde sig direkte til stævneleder: 

vgaardsted@gmail.com 

 

 

Pris: 

Det koster kr. 150 pr. dag. Inkluderet i prisen er lidt mad og 

drikke i løbet af dagen. 

 

Udstyr: 

Miniorer og puslinge: Jakke, bukser, maske: Minimum 350 N 

(klubmodel). Klingestørrelse 0 for miniorer og 0-2 for puslinge. 

 

Dreng/Pige og Kadet: Jakke, bukser, maske og sikkerhedsvest: Alle 

FIE-godkendt. Klingestørrelse 0-5. 

 
På fleuret skal masken i alle kategorier være udstyret med el-skæg. 

Udstyret kontrolleres af dommere på pisten. 

 

Aftensmad søndag: 

Efter de sidste finaler er fægtet søndag (ca. kl. 18.00) byder 

HFK på let aftensmad for alle deltagere, forældre og frivillige. 

 

 

http://www.ophardt-team.org/en/ophardt-direct.html


 

 

 

 

Overnatning: 

Det er muligt at overnatte i fægtesalen. Det koster kr. 25. 

 

Dommere: 

Ved mere end 4 fægtere pr. dag stilles med 1 dommer; ved mere end 

8 fægtere pr. dag stilles med 2 dommere; osv. 

Det understreges, at dommere skal være til rådighed indtil 

fægtningen afsluttes pågældende dag. 

 

Turneringsplan: 

Seedning til den første runde i forhold til den danske rangliste.  

 

Der fægtes to indledende runder med puljekampe, med efterfølgende 

direkte udslagning. Ingen fægtere elimineres i puljerne. Begge 

runder tæller til udslagning. 

 

Tidsplan: 

Følgende tider er opråb. Forventet start ca. 30 minutter efter 

opråb. 

 

Tid Søndag  Tid Mandag  

Kl. 10.00 Fleuret Dreng/pige Kl. 10.00 Kårde Dreng/pige 

Kl. 10.30 Kårde Kadet Kl. 10.30 Fleuret Kadet 

Kl. 12.30 Kårde Puslinge Kl. 12.30 Fleuret Puslinge 

Kl. 14.00 Fleuret Miniorer Kl. 14.00 Kårde Miniorer 

 

Bemærk, at piger og drenge fægter puljer sammen i d/p-, puslinge- 

og kadetkategorierne, medmindre der er mere end 4 fægtere. Der 

fægtes seperat udslagning i samme kategorier. For miniorer fægtes 

fælles pulje og udslagning uagtet kønsfordeling. 

 

Kontaktperson: 

Spørgsmål kan rettes til Viktor Gaardsted på telefon +45 6178 4524 

eller via e-mail: vigaardsted@gmail.com 

 

 

Sponsorer: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


