
 
 
 
 
 

INDBYDELSE TIL JYSK B&U-stævne 
29.-30. april 2017 

 
Fægteklubben Trekanten Viborg har i samarbejde med Dansk Fægte-Forbund 
fornøjelsen af at indbyde til DFF B&U-ranglistestævnet ”Jysk B&U-stævne” i 
Viborg den 29.-30. april.  
 
Sted: Kasernehallen, Viborg Stadionhal 4, Tingvej 17, 8800 Viborg. 
 
Stævneleder: Thibaut Guilbert, tlf. 41 96 42 63, tib@rdaf.dk 
 
 
PROGRAM:  
 
Lørdag 29. april: 
13:00: Miniorer kårde 
13:15: Puslinge kårde 
13:30: Dreng/pige kårde 
13:45: Kadet kårde 
 
Søndag 30. april: 
13:30: Miniorer fleuret 
13:35: Puslinge fleuret 
13:40: Dreng/pige fleuret 
13:45: Kadet fleuret 
 

Indledende runder forventes sat i gang 30 minutter efter registrering. 

Det sene starttidspunkt skyldes, at FKT Viborg om morgenen afholder 
Skrydstrup Cup og Århus Cup. Det er også muligt at deltage i disse for 
sjællandske klubber. Nærmere information herom kan fås ved henvendelse til 
arrangøren.  
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Der planlægges fægtet to seedningspuljer. Første pulje giver seedning til anden 
pulje. Herefter direkte udslagning for alle. Såfremt tidsplanen kræver det, har 
arrangøren fået dispensation af DFF til kun at afvikle én seedningspulje om 
nødvendigt.  

Miniorer fægter til 4 point, eller 2 min. i de indledende runder og til 10 point, og 
3 perioder af 2 minutter i udslagning. Puslinge, dreng/pige og kadet fægter til 5 
point eller 3 min. i de indledende runder, og til 15 point, eller 3 perioder af 3 
minutter i udslagning. 
Stævnekontoret forbeholder sig retten til at slå aldersklasser og køn sammen 
ved for få tilmeldte. 

Klubberne bedes venligst stille dommere: 
Klubber med 5-8 deltagere/dag = 1 dommer/dag, 9-12 deltagere/dag = 2 
dommere/dag, 13-16 deltagere/dag = 3 dommere/dag, +17 deltagere/dag = 4 
dommere/dag.  

Klubberne bedes respektere og efterleve kravet om pligtdommere, idet det 
sikrer en smidig afvikling af stævnet.  

Klubber, der ikke kan stille med det passende antal dommere, kan tildeles en 
bøde på 750 kr. pr. manglende dommer.  

Klubber, der stiller med dommere ud over det påkrævede, vil modtage 200 kr. 
pr. dommer pr. dag. Dommerne skal være til rådighed hele dagen. Deres navne 
skal være meddelt arrangøren senest fem dage før stævnet – eller fremgå af 
Ophardt-tilmeldingen.  

Klubberne modtager 20 kr. pr. startende fægter.  

Tilmelding skal ske via Ophardt senest torsdag d. 27.04. 
Deltagergebyret er på 150 kr. pr. fægter og betales ved stævnestart. 
Ønsker en fægter at stille op i flere kategorier (våben eller klasser), koster det 
100 kr. ekstra pr. klasse/våben. Der tages kun imod kontanter og Mobile Pay.  

Fægtere og dommere tilmeldes via Ophardt Online System.  

Udenlandske klubber, som ikke bruger Ophardt Online System, kan sende 
tilmeldinger til: tib@rdaf.dk. 
Angiv navn, efternavn, årgang, nationalitet, klub, våben samt hvilke(n) klasse(r) 
der ønskes at fægte.  

Krav til udstyr  

Miniorer: Jakke, bukser og maske minimun 350 N. Der fægtes med 
klingestørrelse 0. 
Puslinge: Jakke, bukser og maske minimun 350 N. Der fægtes med 
klingestørrelse 0-2. 



Dreng/pige: Fuld FIE-uniform: jakke og bukser 800 N, plastron 800 N, maske 
1600 N. Piger skal anvende brystbeskyttelse. Klinger skal være størrelse 5. 
Kadet: Fuld FIE-uniform: jakke og bukser 800 N, plastron 800 N, maske 1600 N. 
Piger skal anvende brystbeskyttelse. Klinger skal være størrelse 5. 
Fleuretfægtere skal bruge maske med el-skæg (Conductive bip). 
Generelt er våbenklinger ikke omfattet af FIE-krav. 
Vi tjekker masker og veste inden start. Øvrigt udstyr kontrolleres på pisten. 
 

Spørgsmål til stævnet stilles til Thibaut Guilbert på tib@rdaf.dk eller på +45 
41964263.  

Vi glæder os til at se jer! 
Fægteklubben Trekanten Viborg  

 
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. 600,- pr. vej for flybilletten og 250,- pr. tur 
med taxa.  
 
Forplejning: Der vil være et (lille) udsalg af mad og drikkevare i hallen. Om 
aftenen arrangeres kammeratskabsaften i en af Viborgs restauranter. 
 
 
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 
 
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 fægtestævne. 

http://www.golfhotelviborg.dk/
http://www.hotelpalads.dk/
http://www.rindsholmkro.dk/

