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Sæsonplan for konkurrencer på ranglisten 2018-20191.  
 
Hæng planen op i jeres klub! 
 

Fleuret 
Nr. Dato Sted Konkurrence Pointkategori 
1. 29.-30.09. 2018 Rudersdal Rudersdal Open alm. rangliste 
2. 24.-25.11. 2018 København Mahauts Julestævne alm. rangliste 
3. 16.-17.03. 2019 Rudersdal B&U-DM DM 
4. Forår 2019 Viborg Jysk B&U-Konkurrence alm. rangliste 
5. 04.-05.05. 2019 Hellerup Hellerup Open alm. rangliste 
6. 25.-26.05. 2019 København Trekanten International  alm. rangliste 
 

Kårde 
Nr. Dato Sted Konkurrence Pointkategori 
1. 29.-30.09. 2018 Rudersdal Rudersdal Open alm. rangliste 
2. Okt. 2018 - Aflyst og udgået. København Trekanten Open alm. rangliste 
3. 24.-25.11. 2018 København Mahauts Julestævne alm. rangliste 
4. 26.01. 2019 Odense Syddanmark Open alm. rangliste 
5. 16.-17.03. 2019 Rudersdal B&U-DM DM 
6. Forår 2019 Viborg Jysk B&U-Konkurrence alm. rangliste 
7. 04.-05.05. 2019 Hellerup Hellerup Open alm. rangliste 
 

Sabel – kadetter - Nyhed 
Nr. Dato Sted Konkurrence Pointkategori 
1. 09.09. 2018 Roskilde Efterårsstævne alm. rangliste 
2. 12.-13.01. 2019 Kalundborg Kadet & Junior DM DM 
3. 11.-12.05. 2019 Roskilde Viking Open alm. rangliste 
4. 29.06. 2019 Roskilde Sommerstævne alm. rangliste 
 

De aktuelle ranglister kan findes hos Ophardt Team Sportevent 
 
Alderskategorier 
Miniorer: Under 10 år – dog ikke på sabel 
Puslinge: Under 12 år – dog ikke på sabel 
Dreng/pige: Under 14 år – dog ikke på sabel 
Kadet: Under 17 år – dog ikke Mahauts Julestævne 
 
Fægtere må altid gerne deltage i konkurrencer, der er 1 alderskategori over deres egen.  
 

                                                        
1 Med forbehold for ændringer. 

https://fencing.ophardt.online/en/search/rankings/10
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Såfremt en fægter ønsker at fægte 2 alderskategorier over egen alderskategori, skal der søges om 
dispensation. Dispensation skal søges hos stævneafholdende klub – ikke hos B&U-udvalget. 
 

Vi ønsker jer god fornøjelse med stævnesæsonen og håber at se jeres 
fægtere til stævnerne.  
 
Baggrund og formål 
Det er DFF’s politik, at børn og unge skal have mulighed for mange og spændende 
udfordringer gennem national konkurrencedeltagelse. Et bredt stævneudbud med ranglister 
er vigtige elementer i en konkurrencepyramide fra bredde til talent, som giver rum for glæde, 
oplevelse, læring og præstationsforbedringer.  
 
Det er hensigten, at Danmarksranglisten for B&U skal være med til at motivere de unge 
fægtere og klubberne til at deltage i de nationale konkurrencer og derigennem skabe en øget 
stævnedeltagelse. Endvidere er sigtet, at ranglisterne kan være med til at fastholde unge 
fægtere i sporten ved at give dem øget mulighed for at sætte mål for deres fægtning. 
 

Indhold 
På fleuret og kårde har hver af alderskategorierne miniorer, puslinge, dreng/pige og kadet 
deres egen rangliste. Der er 6-7 stævner pr. kategori over sæsonen på fleuret og kårde. Dog 
færre for kadetterne, idet Mahauts Julestævne ikke indgår i ranglisterne for kadetter. 
 
På sabel er der som noget nyt i denne sæson indført en rangliste for kadetter. 
 
Danmarksranglisten er løbende. D.v.s. at point fra en konkurrence tæller på ranglisten, indtil 
den tilsvarende konkurrence er afholdt året efter. Den gamle pointfordeling fra konkurrencen 
erstattes da med den nye. Hvert år kåres årets ranglistevindere. 
 
De aktuelle ranglister kan findes hos Ophardt Team Sportevent 
 

Regler for DFF’s Danmarksrangliste for B&U 
Reglerne for B&U-ranglistestævnerne findes i DFF’s reglement for B&U-stævner (se: 

http://www.faegtning.dk/staevner/staevnereglementer/). Reglerne skal følges af klubber og fægtere. 
 

Tilmelding gennem Ophardt Online System:  
Klubben tilmelder fægterne gennem Ophardts Online-stævnetilmeldingssystem. Husk, at 
skaffe adgang for jeres klubadministratorer, så I kan melde til, og husk i god tid at kontrollere 
jeres fægteres "stamkort", så navne, klubtilhørsforhold og fødselsdatoer er korrekte. Så bliver 
det sjovest for jeres børn og lettere for de stævneafviklende klubber at holde stævnet. 
https://fencing.ophardt.online/en/home 
 
Med venlig hilsen  
 
DFF’s B&U Udvalg 
 
 
 

https://fencing.ophardt.online/en/search/rankings/10
http://www.faegtning.dk/staevner/staevnereglementer/
https://fencing.ophardt.online/en/home


Danmarksranglisten for B&U 2018-2019 
 (opdateret 08.01.2019) 
 

Pointkategorier 
 
For almindelige ranglistekonkurrencer 
Placering Point 
1 32 
2 26 
3 20 
5-8 14 
9-16 8 
17-32 4 
33-64 2 
 
For DM 
Placering Point 
1 64 
2 52 
3 40 
5-8 28 
9-16 16 
17-32 8 
33-64 4 

 
 
 


