
 

 
 

Velkommen til DM  
for Kadet- og Junior i 

Kalundborg 2020  
 

   



DANMARKSMESTERSKABER 

for kadet- og juniorfægtere 

16. – 17. maj 2020 
 

Kalundborg Fægteklub og Dansk Fægte-Forbund indbyder hermed til Danmarks-

mesterskaber på fleuret, kårde og sabel for kadet- og juniorfægtere.  

Der fægtes både individuelt og hold. 

 

Der fægtes i følgende kategorier:  

(2003-2005) Kadet Kårde/fleuret/sabel 

(2000-2002) Junior Kårde/fleuret/sabel 

Opdelt i køn. 

 

STED  
Kalundborg Hallerne. 

J Hagemann-Petersens Alle 11, 4400 Kalundborg 

 

 

Lørdag 16. maj:      Søndag 17. maj:  
08.30 Kadet FLEURET- individuelt     08.30 Kadet KÅRDE - individuelt  
08.30 Junior KÅRDE - individuelt     08.30 Junior FLEURET - individuelt  
          08.30 Kadet SABEL – individuelt 
         10.00 Junior SABEL – individuelt 
 
 
Hold (foreløbige tider:)       Hold (foreløbige tider:)  
14.00 Kadet FLEURET Hold     14.00 Kadet KÅRDE Hold 
14.00 Junior KÅRDE Hold      14.00 Junior FLEURET Hold 
         14.00 Junior SABEL Hold  
         14.00 Kadet SABEL Hold 

 
Ovenstående tider er sidste frist for registrering. Vær opmærksom på, at holdkonkurrencen afvikles efter 
afslutningen på den individuelle konkurrence, men samlet hold start. 
 

Individuelle konkurrencer:  
Der fægtes en indledende runde uden elimination. Herefter direkte udslagning for alle.  
 

Holdkonkurrencer:  
Ved op til 4 hold fægtes der pulje, alle mod alle. Ved 5 eller flere hold fægtes udslagningskampe efter tab-
leau om alle placeringer.  
 

STARTGEBYR (inkl. dommergebyr):  
Individuelt: 250 kr. for 1. våben pr. deltager og efterfølgende våben kr. 150 pr. deltager.  



Hold: 400 kr./hold  
 

TILMELDING:  

Klubberne skal tilmelde deltagere og hold på: https://fencing.ophardt.online/en/home 
 
Seneste tilmeldingsfrist: Mandag 4. maj 2020.  
 
Eftertilmelding af deltagere efter tilmeldingsfristens udløb skal ske pr. mail til jansylvestjensen@gmail.com, 
og accept er betinget af dommerkapacitet. 
 

DOMMERE:  
Klubber er efter dispensation fra DFF i år IKKE forpligtet til at levere pligtdommere. Kalundborg Fægteklub 
sikrer, at der er mindst 1 FIE-dommer (uafhængig af klubber) samt nationale dommere.  
 
Vi betaler dommerne 500 kr. pr. dag samt forplejning.  
 
Hvis du gerne vil dømme, så kontakt stævneleder Jan Sylvest, eller tilmeld dig som dommer via din klub i 
Ophardt: https://fencing.ophardt.online/en/home 
 

KONKURRENCEFORM: 

Der fægtes én puljerunde, hvor der så vidt muligt seedes efter ranglisten. Alle fægtere går videre til udslag-
ningsrunder, hvor der seedes efter resultaterne i puljerunden.  
 

UDSTYR:  

Alle skal fægte i fuld FIE udrustning (undtaget er klinger) inkl. sikkerhedsvest.  
 

Der henvises til stævnereglementet for nærmere: https://www.faegtning.dk/media/4012/staevnereg-
ler-dff-seniorer.pdf 
 

Obs på nye regler (gælder for junior): 

http://www.faegtning.dk/nyheder/2018/nye-regler-for-masker-og-brystbeskyttelse/ 

 
Udstyret kontrolleres af dommere på pisten.  

 

KONTAKT:  
Stævneleder Jan Sylvest, 23 66 43 49 - E-mail: jansylvestjensen@gmail.com 
 

Overnatning:  
Kalundborg Vandrerhjem: http://www.kalundborg-vandrerhjem.dk/ 
 

Parkering:  
Gratis parkering på modsatte side af vejen.  Ved siden af gymnasiet.  J. Hagemann-Petersens Allé 4,4400 
Kalundborg. 
 

Forplejning:  

Der findes en café i Kalundborg Hallerne. 
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