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Det danske senior herrekårdelandshold i historisk EM-finale i aften kl. 
18.00 mod Rusland 
 
I aften kl. 18 skrives der dansk fægtehistorie, idet det danske seniorherrelandshold på kårde er i 
finalen til EM i Düsseldorf - holdet består af Patrick Jørgensen, Frederik von der Osten, Troels Robl 
og Kenneth Knudsen. Et dansk seniorkårdehold har aldrig stået i en EM-finale før. 
 

I finalen møder Danmark verdensranglistens bedste hold, Rusland. Uanset det endelige resultat giver 
en podieplads til EM nogle vigtige point til holdets muligheder for en kvalifikation til OL i Tokyo. 
 
Undervejs har Danmark først slået et stærkt ukrainsk hold, og dernæst slået de regerende 
verdensmestre, Schweiz, ud i et drama af en kvartfinalekamp, hvor Danmark vandt med et enkelt 
touché (point) i overtiden. Schweizerne har været danskernes banemænd i flere EM- og VM-
holdkampe i de senere år, men denne gang fik Danmark lukket for schweizerknivene. Semifinalen var 
mod Estland, som tidligere har leveret verdensmestre på hold, men det danske hold vandt ganske 
sikkert. 
 
Det danske herrekårde landshold har fået en ny træner sidste år, Hugo Dergal, der har tilført holdet 
nye impulser og ny energi. Nu bliver det spændende at se, om det bliver guld eller sølv i aften, og at 
følge holdets videre kvalifikation mod OL. Vigtige points mod en OL-kvalifikation som hold bliver 
hentet i aften. For flere af holdets fægtere ligger der mindst 10 års arbejde som hold bag 
præstationerne, og det er et forholdsvist ungt hold, som forhåbentligt har meget mere endnu at vise 
os. 
 
Følg kampen her: http://fencingworldwide.com/en/competition/4580-
2018/video/?fbclid=IwAR1oXoedHoGKN85cVMMF82nEZ8bwbpm9OnW9bdtWp4Bq_wP7JKCjZrQa9RI 
 
Vores sportschef, Laurence Halsted, kan kontaktes til EM i Düsseldorf på tlf. 45 5347 0946 / 
sportschef@faegtning.dk 
 
Med venlig hilsen 
 
Martin Wiuff 
Udviklingskonsulent 
Dansk Fægte-Forbund 
5053 6314 – konsulent-oest@faegtning.dk 
 
 
 
Billeder på næste side: 2019 European Fencing Championships Dusseldorf, 21 June 5th day Photo BizziTeam 
– her: MERKUR SPIEL-ARENA. 
Link til flere billeder fra EM. 
Andre billeder (høj opløsning).  
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Patrick Jørgensen sætter det afgørende touché mod holdverdensmestrene fra Schweiz, hvilket holdkammerater 
Frederik von der Osten og Trols Robl (løbende og liggende) er svært tilfredse med 

Figur 1 Holdet fra højre mod venstre: Sportchef Laurence Halsted, Troels Rodl, Frederik v.d. Osten, 
Kenneth Knudsen, Patrick Jørgensen og Hugo Dergal, landstræner 
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