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

Fleuret – Herrer og damer 
Nr.  Dato Sted Konkurrence Pointkategori 
1. 19.08.2018 Hellerup Høststævnet Alm. 
2.  06-07.10.2018 København Trekanten International  Sat.WC/DM 
3. 14.04.2019 Hellerup Forårsstævne Alm. 
4. 27-28.04.2019 København Danmarksmesterskaber Sat.WC/DM 
 
 
Kårde – Herrer og damer 
Nr. Dato Sted Konkurrence Pointkategori 
1. 19.08.2018 Hellerup Høststævnet Alm. 
2. 27-28.10.2018 København Trekanten Open Alm. 
3. 26.01. 2018 Odense Syddanmark Open Alm. 
4. 14.04.2019 Hellerup Forårsstævne Alm. 
5. 27-28.04.2019 København Danmarksmesterskaber Sat.WC/DM 
 
 
Sabel – Herrer og damer  
Nr. Dato Sted Konkurrence Pointkategori 
1. 09.09.2018 Roskilde Efterårsstævne 1 Alm. 
2.*  29.09.2018 Roskilde Efterårsstævne 2  Alm. 
3. 14.04.2019 Hellerup Forårsstævne Alm. 
4. 27.-28.04.2019 København Danmarksmesterskaber Sat.WC/DM 
5. 04.-05.2019 Roskilde Viking Open Alm. 
6. 29.06.2019 Roskilde Sommerstævne  Alm. 
* Oprindelig var NJC planlagt til efterår 2018. Da denne dato er opgivet (forsøges gennemført i foråret i 2019), er 
et ekstra efterårsstævne tilføjet for at opretholde antallet af stævner i 2018 og en vis balance mellem sæsonens 2 
halvår. 

 

 
Yderligere information om ”Danmarksranglisten for seniorer” findes på de 
følgende sider. 
 
De aktuelle vil være at finde hos Ophardt Team Sportevent 
  

                                                        
1 Med forbehold for ændringer. 

https://fencing.ophardt.online/en/search/rankings/10
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Baggrund og formål 
Det er DFF’s politik, at unge og ældre fægtere skal have mulighed for spændende 
udfordringer gennem national konkurrencedeltagelse. Et stævnetilbud med ranglister er 
vigtige elementer i en konkurrencepyramide fra bredde til elite, som giver rum for glæde, 
oplevelse og præstationsforbedringer, og som vedkender sig fægtesportens karakter af 
konkurrenceidræt.  
 
Det er DFF’s håb, at den nationale rangliste bidrager til motivationen til at træne og 
konkurrere, øge konkurrenceerfaringer og konkurrenceniveauet blandt alle fægterne. 
 
Det er desuden vores håb, at også juniorer fortsat vil finde det interessant at deltage til de 
danske seniorstævner, hvor der turde være muligheder for udvikling og udfoldelse, idet der 
p.t. ikke er en særskilt national rangliste for juniorer.  
 

Indhold 
Danmarksranglisten er løbende (running ranking). D.v.s. at point fra en konkurrence tæller på 
ranglisten, indtil den tilsvarende konkurrence er afholdt året efter. Den gamle pointtildeling 
fra konkurrencen erstattes da med den nye. Grundet forskellig sværhedsgrad af stævnerne er 
der en gradueret point-tildeling.  
 
Ovenfor kan I se, hvilke stævner der indgår på DFF’s Danmarksrangliste for Seniorer 2018-
2019. Endvidere kan I på næste side finde pointkategorier for hvert enkelt stævne. 
 
Ranglisterne vil være at finde on-line hos Ophardt Team Sportevent: 
https://fencing.ophardt.online/en/search/rankings/10 
 

Regler for DFF’s Danmarksrangliste for Seniorer 
Reglerne for seniorranglistestævnerne findes i DFF’s reglement for seniorstævner (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 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 fægtere og let for de stævneafviklende klubber at holde stævnet. 
https://fencing.ophardt.online/en/home 
 
Vi ønsker jer god fornøjelse med stævnesæsonen og håber at se jeres fægtere til stævnerne. 
 
Med venlig hilsen 
 
DFF’s Breddeudvalg 
 
 
 
 
 
 

https://fencing.ophardt.online/en/search/rankings/10
http://www.faegtning.dk/staevner/staevnereglementer/
https://fencing.ophardt.online/en/home
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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 Sat.WC/DM 
Placering Point 
1 64 
2 52 
3 40 
5-8 28 
9-16 16 
17-32 8 
33-64 4 
 
 
 
 


