
Invitation til  

Dansk Fægte-Forbunds 

sommerlejr 2015 

 

 

Alle fægtere der er fyldt 9 år inviteres til at deltage i DFF’s sommerlejr 2015. 

Sommerlejren afholdes i Kalundborg Hallerne i 

uge 32, fra mandag d. 03. august klokken 12.00 

til lørdag d. 8. august klokken 13.00.  



Overnatning: Danhostel Kalundborg - Stadion Allé 5 4400 Kalundborg.   

Vi håber på stor deltagelse fra alle landets klubber. Der vil i år være mulighed for at deltage enten 
på fleuret eller kårde. Ligesom sidste år vil der være et sindssygt spændende program med 
masser af overraskelser. 

 Igen i år vil sportspsykolog Nika Pusenka fra Slovenien deltage med gruppesessioner og 
individuelle sessioner.  

  Vores landstræner Ferenc Toth vil deltage på linje med en lang række dygtige trænere.  
 Vi regner med stor udenlandsk deltagelse fra lande, vi samarbejder med. 

Prisen for denne uforglemmelige lejr er 1.900,00 kr. 

 I prisen er inkluderet kost og logi. 
 Undervisning af erfarne trænere. 
 Et hav af udfordrende og lærerige oplevelser i samvær med andre børn og unge.  

Tilmeldingssiden udfyldes og sendes til dff@faegtning.dk eller 

Dansk Fægteforbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby  

Betaling skal ske til konto 1551 10148995. Husk at oplyse samme navn som på 
tilmeldingssiderne.  

  -  Tilmeldingen er ikke gældende, før både oplysninger og penge er registreret.  

  -  Tilmelding og betaling skal ske senest den 16. juni 2015. 

  -  Tilmeldingen er bindende.  

Udstyrskrav:  

For dreng/pige, kadet, junior og senior: Maske 1600 N. Jakke og bukser 800 N. Sikkerhedsvest.  
Der stilles ikke krav til klinger 

For minior og puslinge: Maske 350 N, Jakke og bukser 350 N. Der stilles ikke krav til klinger. 

Yderligere oplysninger bliver tilsendt ca. 4 uger inden lejren – på e-mail, men har du spørgsmål 
om sommerlejren, er du meget velkommen til at kontakte lejrledelsen 

Rebekka Knudsen – telefon: 28446182 – E-mail: Bekka-knudsen@hotmail.dk 

Jasper Carlsen – telefon: 60535589 – E-mail: jaspercarlsen@hotmail.com  

  

http://www.kalundborg-vandrerhjem.dk/?site=40
mailto:Bekka-knudsen@hotmail.dk
mailto:jaspercarlsen@hotmail.com


Udfyldes af fægter/forældre  

Navn:  Født:  

Adresse:  Tlf.:  

Postnr.:  By:  

E- Mail:  Har fægtet siden:  

Str. i T-shirt:  Våben:  

Ønsker at deltage i Dommeruddannelse:  

Ønsker til værelseskammerater:  

Udfyld her hvem du vil bo på værelse med.  

Værelserne er indrettet til 2,4 eller 6 

personer.   

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

  

Klub:  

Dato:  Underskrift:  

 Forældreunderskrift(ved u.18):  

 

 

Særlige oplysninger. (f.eks. allergier, skader eller lign)  

 


