Kalundborg 4/7 2017
Til:
Emne:

Fægteklubber i Danmark
DM’er afholdelse

Kære Alle
Sæsonen er lige om hjørnet og derfor ønsker DFF at modtage indmelder fra klubber om hvem som
er kandidater til at afvikle DM’erne i 2018, 2019 og 2020. Vi håber at der nu er landet en model
som mindst muligt ondt. Vi gør opmærksomt på at vi har mange hensyn at tage, og håber at
klubber har forståelse for dette.
Når bestyrelsen træder sammen i 15. august tager vi stilling til indkommende kandidater, derfor
er datofristen sat til 15. august 2016 kl. 1200.
Alle DM’er er individuelt og for hold på alle våben og for begge køn.

Veteran DM 3. weekend af august
Senior DM sidste weekend af april
Kadet & Junior DM 2. weekend af januar
B&U DM 3. weekend af marts

Mvh
Jan Sylvest Jensen
Formand/DFF
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