
INVITATION 
til Danmarksmesterskaber i HEMA-

fægtning for Langsværd 05.10. 2019 
 

DFF’s HEMA-komité er stævnearrangør 
Vi glæder os til at se jer og håber på et stærkt fremmøde. 

 

DFF indbyder til Danmarkshistoriens 
andet DM i HEMA-fægtning for 
Langsværd. 
Individuelt - Seniorer og Kadet - Mix. 

 

Stævnet afholdes som forbundsmesterskab 
med DFF-medaljer. DFF’s HEMA-komité er 
stævnearrangør. 

DATO: Lørdag d. 05.10. 2019. 
 
TIDER: Opråb: Langsværd – Seniorer Mix - Kl. 10.00, start kl. 10.15 (sal åbnes kl. 09.00). Kadet 
(U17) – kl. 15.00, start 15.15. 
 
STED: Odense Sportscentrum, Fægtesalen, Thorslundsvej 2B, 5000 Odense. 
PRIS: Kr. 150 pr. deltager.   
 
TILMELDNING: Til Janus Christiansen, DFF’s HEMA-komité, hemaesbjerg@gmail.com / 6014 4042. 
Oplys: For- og efternavn, klub, epostadresse. Såfremt du skal deltage i Kadet (U17), så oplys dette. 
Senest: Tirsdag 01.10.19. 
 
KONKURRENCEFORM: En indledende puljerunde med efterfølgende direkte udslagning. Såvel 
puljerunde som udslagning fægtes samlet for mænd og kvinder (d.v.s. som mix). I indledende 
runde og udslagningskampe frem til semifinalerne fægtes til: 8 point / 3 min. I semifinalerne og 
finalen fægtes til: 10 point / 2x3 min. (jf. T.5.2). 
REGLER: Der fægtes efter reglerne i DFF’s HEMA-stævnereglement.  
 
SEEDNING: Der seedes til puljer efter stævneledelsens skøn. Puljerunden seeder til 
udslagningsrunden. 
 
UDSTYRSKRAV: Se DFF’s HEMA-stævnereglement Kap. M – Regler for materiel s. 25-27. 
 
DELTAGERKRAV: Alle der må deltage til senior-DM (d.v.s kadet, junior, senior, veteran). 
Konkurrencen er åben for HEMA-fægtere, som er medlem af en HEMA-fægteklub under DFF. 
 
DOMMERKRAV: Klubber skal stille med flg. antal pligtdommere efter antal tilmeldte fægtere: 
1-4 deltagere = 0 dommer/dag, 5-8 deltagere/dag = 1 dommer/dag, 9-12 deltagere/dag = 2 
dommere/dag, 13-16 deltagere/dag = 3 dommere/dag, ect. Klubber, der ikke stiller med det passende 
antal dommere, tildeles en bøde på op til 1.000 kroner pr. manglende dommer. Fægtere forventes 
endvidere at hjælpe med at dømme. 
 
ANSVAR: Fægterne deltager i fægtekampe på eget ansvar og for egen risiko, jf. reglementets § T1 
 
KONTAKT: Stævneleder: Janus Christiansen, HEMA Esbjerg, Hemaesbjerg@gmail.com / 60144042 
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