
 

 

 

 

 

FORÅRSLEJR 19.-21. MAJ 2017  

 

 

Fægteklubben Trekanten Viborg har fornøjelsen af at indbyde til Forårslejr på Flyvestation Karup, 

Herningvej 30, 7470 Karup J, i samarbejde med Dansk Fægte-Forbund. Som det før har været tilfældet ved 

klubbens årlige lejre, har vi lånt gymnastiksalen og de tilhørende faciliteter på den midtjyske flyvestation, 

og håber at se en masse kårde-, fleuret- og sabelfægtere i alle aldre og alle niveauer for enden af 

landingsbanen. 

Programmet favner bredt, og er en lejr for Børn & Unge fægtere i samarbejde med Dansk Fægte-Forbund. 

Men lejren er også en samling for voksne motionistfægtere, flyfemkæmpere og konkurrencefægtere. 

Fredag 19. maj Børn og unge Motionister og 
militær- fægtere 

Elite & 
konkurrencefægtere 

15:30-16:00 Velkomst og præsentation 

16:00-17:00 Let benarbejde 

17:00-18:30 Fri fægtning + lektioner Fri fægtning Fri fægtning 

18:30-19:00 Aftensmad Aftensmad Aftensmad 

19:00-21:30 Film Foredrag med coach 
Carsten Gilbjerg 

Foredrag med coach 
Carsten Gilbjerg 

21:30-23:00 Godnat Fri Videre arbejde med 
foredraget med 
Laurence Halsted 

 

Lørdag 20. maj    

09:00-09:30 Opvarmning Opvarmning Opvarmning 

09:30-11:30 HEMA fægtning Sabelfægtning Fægtning og 
lektioner Malte 

11:30-12:30 Frokost Frokost Frokost 



 

 

12:30-14:30 Sabelfægtning Fægtning og lektioner 
med Viktor 

Fægtning og 
Benarbejde med 
Petar 

14:30-15:30 Ninja fægtning HEMA fægtning Evaluering af dagen 

15:30-17:30 Fægtning og lektioner Malte + 
Viktor 

Yoga Yoga 

17:30-19:00 Grill Grill Grill 

19:00-22:30 Filmaften Foredrag: Livet som 
elitefægter, Petar Files 

Foredrag: Livet som 
elitefægter, Petar 
Files 

 

 

 

Søndag 21. maj    

9:00-11:00 Rundvisning på Flyvestationen Valgfri rundvisning eller 
fægtning 

Valgfri 
rundvisning eller 
fægtning 

11:00-11:15 Kagepause Kaffepause Koffeinpause 

11:15-13:15 Forhindringsbane Fægtning Forhindringsbane 

13:15-14:00 Frokost Frokost Frokost 

14:00-15:00 Lektioner med Malte Lektioner med Viktor Fægtning med 
Petar, Thomas og 
Conrad 

16:00-17:00 Yoga/udstrækning Valgfrit 
yoga/udstrækning/fægtn
ing 

Yoga/udstrækning 

 

Der er mulighed for kun at deltage i enkelte dage af lejren. Klubberne opfordres til at sende voksne ledere 

med til B&U-sporet til at bistå i afviklingen af aktiviteterne.  

Fægtning 

Fokus for lejren for børnene er ”Sjov fægtning”. Sæsonen lakker mod enden, og efterspørgslen efter 

anderledes og sjov træning er derfor høj. Vi har derfor hyret fægtetrænere fra andre klubber ind, for at 

skabe variation fra den daglige træning i klubberne. Viktor fra HFK og Malte fra FTK København er blandt 

landets dygtigste trænere, og vi glæder os til at se dem i aktion i Midtjylland. Jan fra Varde og Krzysztof har 

også meldt deres ankomst, så der bliver rig lejlighed til at få nye inputs. 

Deltagelse af verdens nummer 4, Petar Files, og Danmarks bedste fleuretfægtere. 

Vi har allieret os med FKT København og DFF’s sportschef, Laurence Halsted, der gennem deres netværk 

har overtalt kroatiske Petar Files til at deltage i vores lejr. Petar har i denne sæson ligget som nummer 4 på 

junior verdensranglisten. Dette vil især elitefægterne og forældre få gavn af, da Petar vil fortælle om livet 



 

 

som eliteatlet og dele ud af sin fægteviden. Petar fægter fleuret, men hans erfaringer kan bruges på alle 

våben. 

Danske Thomas Berg og Conrad Seibæk deltager også i lejren, og vil ligesom Petar dele ud af deres viden og 

fægte med alle elitefægterne på lejren. Sammen med Carstens foredrag om sindstilstande (se længere 

nede) bliver man topforberedt til Nordiske Mesterskaber der finder sted den efterfølgende weekend.  

 

Foredrag om coaching 

Carsten Gilbjerg Nielsen er uddannet NLP coach og arbejder til daglig med racerkørere. I sit foredrag 

fortæller Carsten om forskellige sindstilstande, hvordan du genkender dem, og lærer at bruge dem på det 

rigtige tidspunkt. Vi arbejder videre med dette tema resten af weekenden, og kobler det sammen med de 

træningskampe vi skal ud i under lejren, både som elitefægter, men også som motionist.  

 

HEMA og ninjafægtning 

HEMA står for Historical European Martial Arts, og minder mest af alt om gammledags sværdfægtning fra 

Middeladeren. Sammenmed ninjafægtning bliver lejren et tilbageblik i historien, og en indsigt i hvad der 

startede det hele til hvor vi er i dag. HEMA Esbjerg kommer op for at vise og undervise i ridderfægtning. 

Ninjafægtning foregår med katana sværd, og bliver undervist af bujinkan mesteren Uffe Kristensen. 

Sabelfægtning 

Dansk Sabelinitiativ kommer for at ubrede kendskabet til et våben der fægtes alt for lidt af i Danmark, 

nemlig sabel. Både børn og voksne får grundig undervisning, men også trænere er målgruppe for 

undervisningen. Man kan derfor tage det man har lært med hjem, arbejde videre med det på salen til 

glæde for såvel nye som gamle fægtere.  

Rundvisning på flyvestationen 

Flyvestation Karup er hjemsted for landets helikoptere. Udover besøg i hangarerne, hvor helikopterne til 

daglig huser, kommer vi også forbi det sikre børnehit: Brandstationen. 

 

Forhindringsbane 

Forhindringsbanen er som regel et yndet indslag, hvor pulsen kommer op, og teknikken finpudses. Der 

bliver undervist i de forskellige teknikker, der skal til for at klare forhindringerne. For dem der har prøvet 

banen før, vil der være en hurtig gennemgang, hvorefter man selv bliver sluppet løs på forhindringerne.   

 



 

 

Yoga/udstrækning 

Vores yoga instruktør hjælper os med at stresse af og strække ud, når vi slutter dagen af med yogaøvelser.  

 

Overnatning 

Vi har forudbooket firemandsværelser på flyvestationen. Pris pr. nat er 100,- pr. seng. Reservation af 

værelse sker samtidig med tilmelding til weekenden. 

 

Mad og drikke 

Fægteklubben sørger for mad og drikke fra fredag aften til søndag middag. Der vil også være indlagte 

kaffepauser med tilbehør.  

Fredag og lørdag aften er der grillarrangement.  

 

Pris 

Deltagelse for børn: 450,- for alle tre dage eller 200,- pr. enkelt dag.  

Deltagelse for motionister/voksne: 500,- for alle tre dage eller 200,- pr. enkelt dag. 

Deltagelse for elitefægtere: 450,- for alle tre dage eller 200,- pr. enkelt dag.  

Prisen inkluderer som minimum: 

For B&U sporet: HEMA fægtning, sabelfægtning, ninja fægtning, én fægtelektion, rundvisning på 

flyvestationen, leg på forhindringsbanen, mad og drikke. 

For motionister: foredrag med Petar Files, foredrag med NLP coach Carsten Nielsen, introduktion til 

sabelfægtning, introduktion til HEMA fægtning, minimum én fægtelektion, mad og drikke. 

For elitesporet: foredrag med Petar Files, foredrag med NLP coach Carsten Nielsen, fægtning med Petar 

Files, minimum én fægtelektion, mad og drikke.  

 

 

 

Tilmelding 



 

 

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

rewers@fiberpost.dk)  senest søndag 14. maj 2017. 

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

både navn og CPR nummer. 

 

 

 

VEL MØDT TIL ENDNU EN UFORGLEMMELIG FÆGTEOPLEVELSE 
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