
SOMMER- 
LEJR 2016 

Sakskøbing sportscenter 2. – 6. august 2016 
 

Fægteklubben Trekanten har i samarbejde med Göteborg 

Fægteklub fornøjelsen at invitere dig til vores årlige 

sommerlejr. Vi tilbyder fem dages intens fægtetræning 

som forberedelse til den nye sæson. 

Sommerlejren er en stor begivenhed for hele Trekanten 

og er over årene blevet mere og mere international med 

deltagelse af fantastiske fægtere fra bl.a. Sverige, 

Tyskland, England, Ægypten, Italien, Holland, USA og 

Frankrig. 

Lejren tilbyder træning på alle niveauer også internationalt konkurrenceniveau. 
 

FÆGTNING 

Sommerlejren har fokus på såvel fægtning som fysisk 
træning. Vi lægger også vægt på teknisk forberedelse, 
og alle fægtere vil derfor modtage lektioner fra 
fægtemestrene og deltage i adskillige øvelser.  

TRÆNERTEAMET 

Træningen ledes af klubbens egne trænere sammen 
med en gruppe af inviterede trænere fra udlandet:  

Malte Trier Mørch Cheftræner hos Trekanten, 

leder af fleuret og 
overordnet ansvarlig for 
fægteprogrammet på lejren 

Henrik 
Lundegaard 

Martin R. 
Kronwall 

Trænere fra Göteborg 

Fäktklubb - partnere i 
planlægningen af 
fægtetræningen på lejren 

Sylvain Puteaux Tidligere fægtemester i 

Trekanten, i dag bl.a. leder 

af den franske fægte-
mesteruddannelse 

Ludovic Sotto Træner fra vores 

mangeårige venskabsklub 
Fighting Fit Fencing i London 

Wojtek Von 
Barneveld 

Tidligere fægtemester i 
Trekanten 

Natalia Krolak Fra Trekanten med ansvar 

for kårdeundervisningen. 
Tidligere polsk 
landsholdfægter. 

Marcus Everitt Kårdetræner hos Trekanten 
og ekspert i fysisk træning. 

KURSER 

Lejren tilbyder diverse kurser for en bred målgruppe. 
Programmet er klar i juli. 

 

STED 

Lejren afholdes på Sakskøbing Sportscenter, som 
ligger ca. en times kørsel syd for København. Centret 
har to store sportshaller og en svømmehal. Der 
arrangeres bustransport til og fra København.  

INDKVARTERING 

Fægterne indkvarteres på vandrerhjemmet. Man kan 

også deltage uden overnatning og selv finde anden 
indkvartering, f.eks. Hotel Sakskøbing.  

DELTAGENDE TRÆNERE 

Trænere er velkommen til at deltage på lejren med 
deres fægtere.  

 Træner, der deltager med mere end 6 fægtere 
tilbydes 50% rabat på egen deltagelse.  

 Træner, der deltager med 8 eller flere fægtere 
tilbydes at deltage gratis i lejren.  

Trænere, der modtager rabat, forventes at bidrage 
som trænerassistenter på lejren.  

 

 

FORÆLDRE OG LEDSAGERE 

Forældre, søskende og andre ledsagere, der ikke 
deltager i lejren er velkomne til reduceret pris. Dog 
maks. én pr. fægter.  



TYPISK DAGSPROGRAM 

07.30 – 08.00 Morgenløb 
08.00 – 08.30 Morgenmad 
09.00 – 11.30 Fægtning og kurser 
12.00 – 12.30 Frokost 

14.00 – 16.30 Fægtning og kurser 
17.00 – 18.00 Svømmehal 
18.30 – 19.00 Aftensmad 
20.00 – 22.00 Fægtning, kurser, seminar 

TILMELDING 

Send venligst din tilmelding til:  

tournament@trekanten.org  

Skriv venligst navn, fødselsår, våben og 

klubnavn. Eller tilmeld via Ophardt. 

For deltagergebyr se venligst nedenfor.  

Prisen dækker indkvartering, alle måltider, 
kurser, fægtning og lektioner.  

Der kan enten overføres til Trekantens 

bankkonto eller betales kontant på lejren. 

BEMÆRK: deltagergebyret er billigst, hvis 
du betaler inden 1. juli! 

BUSTRANSPORT 

Bussen til lejren afgår fra DGI-byen og kører direkte til 
Sakskøbing Sports Center.  

Fra København Tirsdag d. 2. august 

Afgang kl. 09:00 

Ankomst kl. 11:00 

Fra Sakskøbing: lørdag d. 6. august 

Afgang kl. 16:30 

Ankomst kl. 18:30 

Pris:175 kr. pr. vej. Begrænset antal pladser! Reservér 
plads senest 21. juli på  

Tournament@trekanten.org.  

Betaling: Overførsel til Trekantens bankkonto. OBS: 
ved reservation efter 22.7. stiger prisen til kr. 200,- 
pr. vej. 

BANKOVERFØRELSE 

Danske Bank Reg.nr 1551  

  Konto 707 94 35 

INFORMATION 

For generel information om lejren skriv venligst til 
tournament@trekanten.org. 

For spørgsmål vedrørende fægtningen kontakt Malte 

Trier Mørch på mtm@trekanten.org eller mobil 2683 
4408. 

Deltagere modtager fuldt program i juli. 

WWW.TREKANTEN.ORG  
WWW.SAXSPORT.DK  

WWW.VISITLOLLAND-FALSTER.DK

 

Sommerlejr 2016 – early bird priser! 

Gælder ved tilmelding inden 1. juli 2016 
Indkvartering på vandrerhjem eller campinglejr TREKANTEN MEDLEM IKKE-MEDLEM 

Fuld lejr kr. 2.450,-   kr. 2.850,- 

Dagspris kr. 650,- kr. 750,- 

Uden indkvartering   

Fuld lejr kr. 2.050,- kr. 2.450,- 

Dagspris kr. 550,- kr. 650,- 

Ingen fægtning / kun kurser (forældre)   

Fuld lejr kr. 1.650,- kr. 2.050,-  

Dagspris kr. 450,- kr. 550,- 

OBS ved betaling EFTER 1. juli tillægges kr. 300,- pr person 

 

FÆGTEKLUBBEN TREKANTEN - grundlagt i 1929 og er en af de mest succesfulde klubber i Skandinavien med mange 
fægtere, der deltager i stævner verden rundt. Besøg vores hjemmeside trekanten.org for mere info om klubben. 

Arrangørerne forbeholder sig ret til at tage billeder og publicere disse på hjemmesiden og diverse sociale 
medier.  


