
                                                                                

Gilleleje Fægteklub og DFF inviterer hermed til 

Danmarksmesterskaber for veteraner 2019 

Ramløsehallen, Kirsebærvej 1, Ramløse, 3200 Helsinge 

Lørdag den 24. august 2019. 

(bemærk nyt sted) 

Gilleleje Fægteklub og DFF byder indenfor til en god dags kampe, Alle fægtere over 40 år kan deltage. 

Der fægtes i følgende aldersklasser: 

Klasse 1: 40-49 år 

Klasse 2: 50-59 år 

Klasse 3: 60-69 år 

Klasse 4: 70-74 år 

Klasse 5: 75-79 år 

                                                                                Klasse 6: 80 år  +   

Der fægtes konkurrence på sabel, fleuret og kårde. Erfarne fægtere skal evt. bidrage med at dømme en eller flere 

kampe, men der vil minimum være dommere fra udslagningskampene. 

                            Sabel: damer og herrer – opråb kl. 10.00, start kl 10.15 

                            Fleuret: damer og herrer – opråb kl. 10.30, start10.45 

                            Kårde: damer og herrer – opråb kl 13.30, start kl. 13.45 
Der tages forbehold for ændring af tidsplanerne. 

Hallen åbnes kl.09. Der er cafeteria i hallen. 

Trippelstart er mulig. Puljerunden fægtes så vidt muligt opdelt i aldersklasser og køn. Er der for få fægtere i de enkelte 

klasser, fægter damer og herrer sammen, eventuelt med opdeling i +/-50 år, alt efter deltagerantallet. Fra udslagningen 

separeres alle efter alder og køn. 

Udenlandske statsborgere, der er medlem af danske klubber, kan deltage, med uden for konkurrencen. I tilfælde af 

podieplacering vil de få en stævnemedalje. 

Vi håber, I tager jeres klubkammerater med, og at I har lyst til at give sidste års mestre kamp til stregen. 

Tilmelding 

Af hensyn til planlægningen skal tilmelding ske til stævnelederen Niels Gregers Berdiin på 

formand@gillelejefaegteklub.dk  senest onsdag den 21/8. På tilmeldingen anføres navn, klub, alder på stævnedagen, 

våben og mobiltelefon nr., så vi eventuelt kan kontakte dig på stævnedagen. 

Pris for deltagelse: 100 kr. for enkeltstart, 150 for dobbelt eller trippelstart. Betaling sker på stævnedagen kontant eller 

med MobilePay. 

Vi glæder os til at se jer til Veteran DM 2019! 

Gilleleje Fægteklub 

mailto:formand@gillelejefaegteklub.dk

