
 

 

 

 

FÆGTEKLUBBEN TREKANTEN VIBORG TRÆNINGSLEJR 25.-26. APRIL 

Igen i år har Fægteklubben Trekanten Viborg fornøjelsen af at indbyde til træningsweekend på Flyvestation 

Karup. Det sker den 25. og 26. april. Vi har igen lånt gymnastiksalen og de tilhørende faciliteter, og håber at 

se en masse kårde-, fleuret- og sabelfægtere ved landingslysene på den jyske hede. 

 

Lørdag 25. april  

10:00-12:00 Fægtning 

12:00-13:00 Frokost 

14:00-16:00 Foam Rolling med Trigger Point Therapy  

16:00-17:30 Fægtning 

17:30-18:30 Grill 

18:30-23:00 Socialt samvær (Filmaften for børnene) 

 

 

Søndag 26. april  

9:00-11:00 Rundvisning på Flyvestationen 

11:00-12:00 Forhindringsbane for de interesserede (fægtning for de øvrige) 

12:00-13:00 Frokost 

13:00-15:00 Fægtning (mulighed for fysisk træning) 

15:00-17:00 Fægtning (mulighed for fysisk træning) 

 

 

Foam Rolling 



 

Kim Grandahl fra Active Aid introducerer os for foam rolling, et af de nye opvarmning- og 

restitutionsredskaber der er ved at finde indpas i sportsverden. Man kan læse mere om Trigger Point 

Therapy og foam rolling på Active Aids hjemmeside, www.activeaid.dk.  

 

Rundvisning på flyvestationen 

Flyvestation Karup er rig på historie om flyvning. Vi besøger gamle bunkere fra 2. Verdenskrig, og får lov at 

se og røre gamle fly der har fløjet fra flyvestationen. Hvis vi kan få adgang, ser vi også på noget af det 

isenkram der bruges i dag. 

 

Fysisk træning og forhindringsbane 

Flyvestationen giver mulighed for afvekslende former for fysisk træning, både på forhindringsbanen, i 

gymnastiksalen, kondirummet og multistativet, så alle kan få lidt afveksling fra den sædvanlige træning. For 

dem der har lyst bliver der rig mulighed for at afprøve disse muligheder. 

 

Overnatning 

Vi har forudbooket 20 dobbeltværelser på flyvestationen (man kan godt presse en tredje person ind på en 

madras, hvis det skal være). Pris pr. nat er 400,-. Reservation af værelse sker samtidig med tilmelding til 

weekenden. 

I alle indkvarteringsbygninger er der som minimum tekøkken, så man kan tilberede morgenmad, frokost og 

aftensmad, hvis man ønsker.  

 

Mad og drikke 

Flyvestationens cafeteria er lukket i weekenden, så man skal selv have mad med. Der er mulighed for at 

købe ind i Karup by.  

Lørdag aften er der grillarrangement, hvor man selv medbringer sine madvarer. Klubben sørger for 

optændingen. 

Søndag morgen tilbyder vi morgenmad (havregryn, brød, mælk, skyr, yoghurt, kaffe, juice, æg).  

Hvem er inviteret? 

Alle er velkomne, uanset alder, våben, klub og ambitionsniveau. Vi håber på at alle tre våben vil være 

repræsenteret, så der bliver mulighed for at prøve et andet våben end det man sædvanligvis fægter. 

http://www.activeaid.dk/


 

Afhængig af deltagerantal kan det være, at klubberne vil blive bedt om at medbringe apparater og 

oprullere.  

 

Pris 

Deltagelse koster 50,- pr. person. Overnatning, transport og forplejning sker for 

egen regning. 

 

Tilmelding 

Tilmelding sker pr. e-mail til Thibaut Guilbert (tib@rdaf.dk) eller Simon Rewers Hansen (simon-

rewers@fiberpost.dk)  senest 18. april 2015. 

Da alle deltagere skal meldes i hovedvagten ved indgangen til flyvestationen, skal tilmelding indeholde 

både navn og fødselsdato. 

 

 

 

VEL MØDT TIL EN UFORGLEMMELIG FÆGTEOPLEVELSE 
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