
Invitation til  
Mahauts Julestævne 

2016 
10. december -  
11. december 

 

Fægteklubben Mahaut og DFF har hermed fornøjelsen af at invitere til det årlige Julestævne i 
weekenden 10. december - 11. december.  
 
Stævnet er endnu en gang en del af DFF’s ranglistestævner og inkluderer følgende aldersklasser: 
 
Miniorer Kårde/fleuret (Årgang 2007-) 

Puslinge Kårde/fleuret (Årgang 2005-2006) 

Drenge/pige Kårde/fleuret (Årgang 2003-2004) 

 
Program: 
 
Lørdag (10. december):   Søndag (11. december): 
09:15 – Opråb fleuret dreng/pige  09:15 – Opråb kårde dreng/pige 
09:30 – Start fleuret dreng/pige  09:30 – Start kårde dreng/pige 
 
11:00 – Opråb kårde puslinge  11:00 – Opråb fleuret puslinge 
11:30 – Start kårdepuslinge  11:30 – Start fleuret puslinge 
 
12:30 – Opråb fleuret miniorer  12:30 – Opråb kårde miniorer 
13:00 – Start fleuret miniorer  13:00 – Start kårde miniorer 
 
(der tages forbehold for forsinkelser) 
(Vær opmærksomme på at centret begge dage først åbner kl. 9:00). 
 
Stævneafviklingsform:  
Der fægtes to puljerunder. Til første runde seedes der efter ranglisten. Til anden runde seedes der 
ud fra resultaterne i første runde.  
Dernæst går alle fægtere videre til udslagningsrunder, hvor der seedes efter resultaterne i 
puljerunderne.  
I indledende runde fægtes til: Miniorer: 4 touches / 2 min. - Andre kategorier: 5 touches / 3 min. 
I udslagningskampe fægtes til: Miniorer: 10 touches / 2x3 min. - Andre kategorier: 15 touches / 
3x3 min. 



DFF’s regler for B&U Ranglistestævner, s. 3-4 følges, se 
http://www.faegtning.dk/staevner/staevnereglementer/ 
 
Udstyrskrav: DFF’s regler for B&U Ranglistestævner s. 1 skal følges, se 
http://www.faegtning.dk/staevner/staevnereglementer/ 

 
Sted: 
Stævnet foregår på Mahauts fægtesal:  
Grøndal Multicenter (1. etage), Hvidkildevej 64, 2400 Kbh. NV 
 
Vær opmærksom på at centret først åbner kl. 9:00 
 
Tilmelding: 
Tilmelding skal ske af klubberne via  http://online.ophardt-team.org/reg?nation=DEN  senest 
05.12.2016 
 
Pris: 
kr. 150 for første kategori og kr. 100 pr. efterfølgende kategori 
 
Dommere: 
Deltagende klubber skal kunne stille med følgende antal dommere i forhold til antal startende 
fægtere pr. dag. 
0-4 fægtere pr. dag = intet krav om dommer 
5-8 fægtere pr. dag = 1 dommer. 
9-12 fægtere pr. dag = 2 dommere. 
13+ fægtere pr. dag = 3 dommere. 
 
Ved manglende dommer opkræves et dommergebyr på kr. 1000,-. Dette skal betales ved 
fremmøde.  
 
Kontakt: 

Kirsten Siig Pallesen 
kirsten.siig.pallesen@gmail.com 
Tlf nr 21166671 

 

Vi håber på stort fremmøde 
 

Med venlig hilsen 
 

Fægteklubben Mahaut 
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