Bliv sponsor
for en unik sport
- støt herrekårde fægtelandsholdets
vej til OL i Tokyo 2020.

Sponsor-projektleder: Niels Parsner.
Tlf. +45 31 33 76 99
Mail: niels@parsner.dk

www.faegtning.dk

Hvem støtter I?
Jeres sponsorstøtte bruges til at hjælpe de 5 fægtere på herre
kårdelandsholdet med udgifter til rejser og ophold samt om
kostninger til udstyr og træning. Støtte fra Team Danmark og
Dansk Fægte-Forbund samt fægternes egne lommer rækker
ikke langt nok til holdets ambitioner. Der skal tilføres flere
midler, for at holdet kan gå hele vejen. Talentet har de, og ikke
mindst træningsindsatsen, og de kan slå alle hold i verden.
Det har de bevist. Alene inden for de sidste år har de slået:
Verdensmestrene fra Schweitz (2018) og tidligere verdensme
stre fra Ungarn og Ukraine. Og stærke nationer som Korea,
Tyskland, Spanien og USA. DFF’s formand Jan Sylvest Jensen
udtaler: ”De kan gå hele vejen”.
Målet er at sikre sponsorater for mindst 200.000 kr. Det vil
give holdet optimale forberedelsesmuligheder. Målet skal nås

via flere sponsorer, og DFF udbyder løsninger til kr. 2.000,
8.000, 20.000 og 30.000.
Holdet har netop vundet EM-sølv, så tæt på guld som det
overhovedet kunne blive. Sidste fægter måtte ud i ekstra tid,
hvor blot et enkelt touché (point) blev afgørende.
Med på holdet er blandt andre Patrick Jørgensen, en af ver
dens bedste fægtere, hvilket han beviste med sin bronzeme
dalje ved det individuelle VM i 2015.
Lige p.t. ligger holdet nummer 13 på verdensranglisten. Med
4 store konkurrencer tilbage i efteråret 2019 og foråret 2020
skal de opnå yderligere fremgang for at sikre sig OL-billetten.
Når de først er kvalificeret til OL, kan alt ske i Tokyo mellem
24. juli - 9. august 2020.

Teamet
- fægtelandsholdet på herrekårde

Navn

Patrick Jørgensen

Alder

28

VM individuelt
EM hold
DM-guld (Hold og individuelt)
Klub

Frederik von der Osten
26

Bronze 2015
Sølv 2019

Sølv 2019

11

18

Hellerup Fægte-Klub

Hellerup Fægte-Klub

Holdet består af Patrick Jørgensen, Frederik von der Osten,
Troels Robl, Kenneth Knudsen og Christian Linnemann.
Holdet ligger p.t. på en 13. plads på verdensranglisten og skal
rykke frem til en 8. plads for at opnå udtagelse til OL 2020.
Det skal ske gennem stævner i Bern (NOV-19), Heidenheim
(JAN-20), Vancouver (FEB-20) og Buenos Aires (MAR-20).
Det kræver, at holdet i snit opnår ”8. pladser”, men de andre

Troels Robl

landes placeringer kan påvirke i positiv eller negativ retning.
Vi tror på dem!
Holdes ledes af DFF Sportschef Laurence Halsted (GBR),
som selv har store meritter i fægtesporten og har deltaget
i OL flere gange. Landstræneren er franske Hugo Dergal,
tidligere træner for verdensmestrene fra Schweitz.

Kenneth Knudsen

26

21

Sølv 2019

Sølv 2019

7
Hellerup Fægte-Klub

Christian Linnemann
22

3
Kalundborg Fægteklub

Hellerup Fægte-Klub

Sponsorater og muligheder.
Når I støtter herrekårdelandsholdet, får I mulighed for positiv
branding af jeres virksomhed.
Fægtesporten har stolte traditioner og gode værdier, og spor
ten er spændende og interessant at følge - ikke mindst med
meget flotte billedmaterialer til hjemmesider og lignende.
Sponsoraterne er delt op i 4 løsninger, og I kan f.eks. komme
med til årets SPORT 2019 (Sportens Prisuddeling) og sidde
blandt de kendte danske sportsstjerner i gulvområdet i JYSKE
BANK BOXEN i Herning lørdag den 4. januar kl. 21.00.
Showet sendes på DR.

Holdbillede

Billede med
holdbillede og
link til casen

Som sponsorer har I mulighed for at komme med som publikum til årets
nytårssportsshow i JYSKE BANK BOXEN, der sendes på DR.
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