
 
 

 

 

Invitation til Dansk Fægte-

Forbunds Sommerlejr 2019 
 

 

 

Alle fægtere, der er fyldt 9 år, inviteres til at deltage i 

DFF’s sommerlejr 2019 

Sommerlejren afholdes i Kalundborghallerne, i uge 31, fra mandag 

d. 29. juli klokken 12.00 til lørdag d. 3. august klokken 13.00  

 

 



 
 

Om lejren:  

Vi håber på stor deltagelse fra alle landets klubber. Der vil igen i år være 

mulighed for at deltage enten på fleuret, kårde eller sabel. Ligesom sidste år 

vil der være et fantastisk spændende program med masser af overraskelser. 

Vi regner med stor udenlandsk deltagelse fra de lande, vi samarbejder med.  

 

Senior & HEMA fægtning 

Lejren har traditionelt været en B&U-lejr men vi forsøger i år også officielt at 

lave træningsspor for både senior- og HEMA-fægtere. Seniorsporet vil 

omfatte både lave og høje tekniske og fysiske niveauer. Så er du begynder, 

øvet eller elite har vi en fantastisk sommerlejr til dig.  

Således kan seniorsporet også være en spændende måde for forældre at prøve 

kræfter med sporten. 

 

Udstyrsreparationskursus: 

I år vil vi igen arrangere en lille workshop, som har til formål hjælpe 

deltagerne med, og undervise dem i reparation af deres fægteudstyr. Er man 

interesseret i dette kan man med fordel medbringe beskadiget udstyr og 

reservedele. 

 



 
 

 

Overnatning:  

Danhostel Kalundborg - Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg. 

Se kort sidst i invitationen eller;  

http://www.kalundborg-vandrerhjem.dk/?site=40 

Ønsker man at ankomme allerede søndag den 28. juli, kan man skrive en mail 

til dff@faegtning.dk senest 1 måned før start. Der vil ved bestilling af dette 

blive krævet et ekstra gebyr ved ankomst. 

 

Udstyrskrav: 

Vi forventer at man medbringer elektrisk udstyr 

For dreng/pige og opefter: 

Maske 1600 N, jakke og bukser 800 N, sikkerhedsvest- Der stilles ikke krav 

til klinger. 

For miniorer og puslinge: 

Maske 350 N, jakke og bukser 350 N. Der stilles ikke krav til klinger. 
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Tilmelding: 

Tilmelding er gyldig når både betaling og fremsending af tilmeldingsblanket 

er sket rettidigt. 

Frister for tilmelding & betaling er mandag den 15. april og mandag den 24. 

juni 2018 for henholdsvis early birds og normale tilmeldinger. 

Tilmeldingsblanket (se bilag) udfyldes og sendes til: dff@faegtning.dk eller 

Dansk Fægte-Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. 

Tilmelding er bindende og ved afmelding tilbageholdes et afmeldingsgebyr 

på 500 kr.  

 

Pris & betaling: 

B&U 

B&U-prisen for denne uforglemmelige lejr er 2175 kr.  

Er man imidlertid en "Early Bird" og tilmelder sig som en af de 30 første, 

slipper man med en pris på 1975 kr.!  
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Senior & HEMA 

I år laver vi for første gang både et HEMA- og et senior-spor på DFF 

sommerlejren! Man har mulighed for at deltage enten 6 dage eller 3 dage 

og enten at vælge discount- eller luksusudgaven.  

Det 6 dages senior-spor forløber hele ugen fra mandag den 29. til søndag 

den 4. Prisen for luksusopholdet er 3600 kr. og prisen for discountopholdet 

er 2175 kr. 

Det to 3 dages spor forløber over weekenden fra fredag den 2. til søndag 

den 4. Prisen for luksusopholdet er 2500 kr. og prisen for discountopholdet 

er 1350 kr. 

Discount og luksus opholdet adskiller sig primært på indlogeringen, som 

for luksus-opholdet vil være på et værelse på vandrehjemmet eller 

nærliggende hotel med max 1 anden person, mens discount-gæsterne vil bo 

på fælles sovesal hvor de vil få tildelt en luftmadras.  

I alle priserne, B&U såvel som senior og HEMA, er således inkluderet:   

 Kost og logi.  

 Undervisning af erfarne trænere.  

 Alle lejrens udfordrende og lærerige oplevelser i samvær med andre 

fantastiske fægtere.   

Betaling skal ske til konto 1551 10148995. Husk i overførslen at oplyse 

deltagerens navn som på tilmeldingssiderne. 



 
 

Yderligere info:  

Yderligere oplysninger bliver sendt ca. 1-2 uger inden lejren – til den oplyste 

e-mailadresse. Har du spørgsmål om sommerlejren, er du meget velkommen 

til at kontakte lejrlederne: 

Mail: dff@faegtning.dk 

Telefon:  60535589 (Jasper Carlsen) 

   61784524 (Viktor Gaardsted) 

Husk også at melde jer til sommerlejrens facebookgruppe med billeder og 

videoer fra tidligere år:  

”Dansk Fægte Forbunds Sommerlejr” 
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Tilmeldingsblanket – udfyldes af fægter eller forældre 

 

Side 1 af 1 
 

Spor (sæt kryds): 

Periode 

B&U HEMA Senior 

Early Bird    
(frist 15-04-19) 

Normal Luksus Discount Luksus Discount 

29. juli - 3 august   

 

 
29. juli - 4 august 

 

  

2. august - 4 august     

Dato for tilmelding (dd-mm-åååå):   

Betaling gennemført på dato (dd-mm-åååå): 

Underskrift / Forældreunderskrift (ved u.18): 

Èn eller flere kontakt e-mailadresser: 

Et eller flere numre på kontaktpersoner (anfør hvem):    

Oplysninger om deltageren 

Navn:    

Født:  

Str. i T-shirt:            8-10 år      12-14 år      XS      S      M      L      XL      __XL       

Adresse, postnummer, by: 

Klub: 

Hvor mange år har du fægtet: 

Hvor mange ugentlige træninger har du haft: 

Primært våben:     

Evt. sekundære våben:  

 

Ønsker til værelseskammerater (værelserne er indrettet til 2-5 personer):  

1. 

2. 

3.  

4.  

Særlige oplysninger (f.eks. allergier, skader eller lignende):  


