
 
 
 
 
 

INDBYDELSE TIL HOLD SENIOR DM 
12.-13. september 2015 

 
Fægteklubben Trekanten Viborg har i samarbejde med Dansk Fægte-Forbund 
fornøjelsen af at indbyde til Danmarksmesterskaberne i holdfægtning for 
seniorer i Viborg den 12.-13. september. Stævnet er ligeledes et fundraising 
stævne til støtte for krigsveteraner. 
 
Sted: Kasernehallen, Viborg Stadionhal 4, Tingvej 17, 8800 Viborg. 
 
Stævneleder: Thibaut Guilbert, tlf. 41 96 42 63, tib@rdaf.dk 
 
Fundraising: For hvert touché et hold afgiver, donerer holdets sponsor et beløb 
til foreningen Støt Soldater og Pårørende (SSOP) og deres arbejde med fysisk og 
psykisk skadede krigsveteraner. FKT Viborg finder selv sponsorer til holdene. 
Såfremt et hold selv har en sponsor, man ønsker at gøre brug af, er holdet 
velkommen til dette. For yderligere information om fundraisingdelen af stævnet, 
bedes man tage kontakt til stævnelederen. 
 
 
PROGRAM:  
 
Lørdag 12. september: 
11:30: Opråb Dame Fleuret 
12:00: Start Dame Fleuret 
12:30: Opråb Herre Kårde 
13:00: Start Herre Kårde 
15:00: Finale, Dame Fleuret 
15:50: Opvisning 
16:00: Finale, Herre Kårde 
 
Søndag 13. september: 
09:00: Opråb Dame Kårde  
09:30: Start Dame Kårde  
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09:35: Opråb Herre Fleuret 
10:05: Start Herre Fleuret 
13:30: Finale Dame Kårde 
14:00: Opråb Sabel 
14:30: Start Sabel 
15:00: Finale, Herre Fleuret 
16:00: Finale, Sabel 
16:30: Kåring af det mest indbringende hold 
 
Der kan ske justeringer i programmet på dagen for at tilgodese de fægtere, der 
stiller op i flere kategorier på samme dag. 
 
Indskrivning: Skal være foretaget mindst én time før start.  
 
Reglement: FIE/DFF. 
 
Dommere: 
Klubberne skal stille med pligtdommere som følger (jf. DFF Udkast til 
Retningslinjer for Senior stævner, pkt. O.6 Pligtdommere): 
1 hold – 0 dommerdage 
2 hold – 1 dommerdag 
3 hold – 3 dommerdage 

Med ”tilmeldte hold” menes det totale antal tilmeldte hold fra den pågældende 
klub   anset  a  en  nder en st  ne ee end. Besked om manglende 
pligtdommere skal afgives senest ved tilmeldingsfristens udløb for at 
stævneafholder gives mulighed for at skaffe andre dommere.  

Hvis en klub ikke kan stille det nødvendige antal pligtdommere, pålægges 
klubberne en afgift på 1000,-. 
 
FKT Viborg er herudover pålagt at finde en international FIE-dommer fra 
udlandet. Dommermøde finder sted 30 minutter før dagens første opråb. 
 
Startgebyr: 300,- pr- hold. 
 
Tilmelding: Sker klubvis (inklusiv dommere) senest den 4. september 2015 pr. 
mail. Stævnet oprettes ikke i Ophardt. 
 
Reglement: FIE/DFF. Der fægtes med 800N/1600N udstyr. 
Ved mindre end 5 hold fægtes alle mod alle i puljer. 
Ved fem eller flere hold fægtes efter tableau om alle placeringer.  
Holdene seedes efter individuel DM-resultater. 

Våbenkontrol:  
 a rde:  dst r  ontrolleres  a   isten af dommer. 
Fleuret og sabel: El-jakker, veste o  mas er  ontrolleres i  a  en ontrollen  
  ri t  dst r  ontrolleres  a   isten af dommer   a  en ontrollen a  ner kl. 9.00 
lørdag og kl. 8.00 søndag. 



 
Transport: Der kører tog til Viborg Station. Herfra er der ca. 1 km til 
Kasernehallen. Der flyver indenrigsfly til Karup Lufthavn, hvorefter der kan 
køres med taxa til Viborg. Prisen er ca. 440,- pr. vej for flybilletten og 250,- pr. tur 
med taxa.  
 
Forplejning: Der vil være et (lille) udsalg af pastasalat, friskpresset juice, frugt, 
kaffe, te og kage i hallen.  
 
 
Overnatning:  
 
Best Western Golf Hotel Viborg 
Randersvej 2, 8800 Viborg 
Tlf.: 86 61 02 22 
www.golfhotelviborg.dk 
 
Best Western Palads Hotel Viborg 
Sankt Mathias Gade 5, 8800 Viborg 
Tlf.: 86 62 37 00 
www.hotelpalads.dk 
Pris: 650,-/750,-  pr. nat (hhv. enkelt- og dobbeltværelse) ved oplysning om at 
overnatning er grundet deltagelse i DM. 
 
Historiske Rindsholm Kro 
Gl. Århusvej 323 
8800 Viborg 
Tlf.: 86639044 
www.rindsholmkro.dk 
 
Danhostel Viborg 
Vinkelvej 36, 8800 Viborg 
Tlf.: 86 67 17 81 
danhostelviborg.dk 
10% rabat ved oplysning om, at overnatning er grundet deltagelse i DM. 
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