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      Juli 2013 

KORT om Fægte-flash-mob: En ordentlig bunke fægtere fægter løs med hinanden i kort tid midt på gaden 

til publikums forbavsede overraskelse og underholdning.  

Hvorfor en fægte-flash-mob som rekrutteringsevent? 

Fordi det er en sjov og anderledes oplevelse for både dem, som skal rekrutteres, men måske også lidt 

sjovere end andre rekrutteringsevents for dem, der skal lave dem. Især hvis det kombineres med lidt mad, 

hygge og andet for fægterne, bliver det på sin vis også en fastholdelsesevent, så medlemmer bliver i 

sporten..... 

Der er ingen særlige krav til fægterne, andet end at være iklædt fægtetøj, kunne holde på våbnet og 

bevæge sig nogenlunde disciplineret. ALLE kan deltage uanset facon, alder og kondition – det er antallet, 

der tæller  

Inspiration: 

Kig evt. her til inspiration http://www.youtube.com/watch?v=dy-K0sY8gzU 

På Wikipedia findes en generel defenition og beskrivelse af flash mob-events, som måske også kan inspirere 

http://da.wikipedia.org/wiki/Flash_mob. 

Nederst i inspirationspapiret kan du/I finde links til videoer fra fægte flash mob med danske fægteklubber.  

 

"Drejebog" for fægte-flash-mob: 
 

(Venligst udlånt af Fægteklubben Flêche, Holbæk, i forbindellse med klubbens flash-mob-event til 

træskibsfestival i Holbæk Havn i Pinsen d. 18.05. 2013. Oprindeligt udformet som en mail, facebookbesked 

til medlemmerne af klubben), hjemmesideopslag. 

 

"Udover vores egen Fægteklubben Flêche, er både Kalundborg, Vordingborg og Slagelse fægteklubber 

inviteret til deltagelse i følgende arrangement Pinselørdag 18/5-13: 

 

Program: 

 

Fægtearrangement 18/5-13 

10:30  Samling. Alle deltagere mødes hos Dan på Kasernevej 24, 4300 Holbæk. Kort øvelse af flashmob 

derefter fælles afgang til fods mod Ahlgade 

11:00  Flash mob 1 på Ahlgade 

11:45  Opvisning og prøv fægtning 1 på havnen ved Silvan 

13:15  Frokost og anden hygge hos Dan 

14:00  Regelkursus og fri fægtning (sted tilgår på dagen) 

15:30  Mere hygge inkl. kaffe og kage. Derefter fælles afgang til fods mod havnen. 

16:30  Flash mob 2 på havneområdet i nærheden af enten Rådhuset, Restaurant Suri eller Sparekassen 

Sjælland 

17:15  Opvisning og prøv fægtning 2 på havnen ved Silvan 

18:30  Slut på en god dag og på gensyn til Hellerup Open 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dy-K0sY8gzU
http://da.wikipedia.org/wiki/Flash_mob
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Følgende roller skal besættes til arrangementet: 

 Fægtere – mange fægtere 

 Udstyrstransport 

 Videooptagelse(-r) af flash mob 

 Uddeling af reklamemateriale ved flash mob og ”prøv fægtning” 

 Iklædning af udstyr til prøvefægtere ved ”prøv fægtning” 

 Indkøb til og forberedelse af frokost 

 Forberedelse og gennemførsel af hygge inkl. kagebagning og kaffebrygning 

 Egne gode initiativer!! 

 

Svar venligst tilbage på mail senest onsdag 15/5-13 om, hvilken rolle du og din familie kan tage denne 

lørdag, samt hvor mange I kommer, og om I kan deltage hele dagen eller kun noget af dagen (nødvendig 

viden for indkøb til bl.a. frokost) 

 

Venlig hilsen 

Træner Dan Bjergvang" 

 

Se hvordan det spændte af: Videoer fra Fægteklubbens Flêches fægte-flash-mob:  

http://www.youtube.com/watch?v=BVNvFc2VeZs 

http://www.trekanten-vordingborg.dk/21712893 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BVNvFc2VeZs
http://www.trekanten-vordingborg.dk/21712893

