Dansk Sabelcup 2019-2020
Hele Danmarks Sabelturnering for alle

Velkommen til

Dansk Sabelcup

Savner du sabelerfaring? Kom
bare og fægt med!
Vi vil gerne have flere til at fægte sabel i
Danmark. Så selv om du ikke fægter sabel
så tit, så kom og vær med. De mere erfarne
sabelfægtere hjælper dig med reglerne
undervejs, og sabeludstyr kan du låne.

NY SABELTURNERING!

Invitation senest revideret 06.01.20.

09.11.19 kl. 10

1. afdeling

25.01.20 kl. 12

2. afdeling

Klub: FK Trekanten København

Klub: Slagelse FK

Sted:
Ryparkens Idrætsanlæg
Lyngbyvej 110
2100 Kbh. Ø

Sted:
Nymarkshallen
Østre Allé 67
4200 Slagelse

Kontaktperson:
Theis Samsig
2671 1000

Kontaktperson:
Jan Berg
2126 9331

Pris: 50 kr. pr. afdeling.

En ny, uformel og hyggelig
turnering for alle aldre med
masser af sabelkampe og
præmier til alle uanset niveau.
Cuppen afholdes i første sæson 4 gange
i 2019-2020 på skift mellem 4
sjællandske klubber.
Stævnet er velegnet til både helt nye og
mere erfarne sabelfægtere.
Konkurrenceform: Vi fægter til 5 touches i
2 puljerunder. Aldersklasser fægtes som
mix-køn for at skabe større puljer. Sådan får
I rigtig mange kampe. Det giver mere
erfaring, er god stævnetræning og sjovt!
Deltagere: Fægtere fra alle DFF's klubber
samt udenlandske kan deltage. Du behøver
ikke komme til hver afdeling for at være
med og vinde præmier.
Aldersklasser: Miniorer til og med SeniorVeteran.

Udstyr: Fuld sabelfægtebeklædning, min.
350 NW. Sabeludstyr kan du låne hos den
arrangerende klub, hvis du ikke selv har.

CUP-præmier
Ved 1.-3. afdeling er der små præmier til
alle hver gang samt diplomer til miniorer og
puslinge. Til 4. og sidste afdeling afgøres
cuppen og årets samlede vinder kåres
under en stor præmieceremoni.

07.03.20 kl. 12

13.06.20 kl. 12

Efter hver afdeling laver vi en samlet
pointliste. Resultaterne for hver afdeling
afgør din samlede placering i cuppen.

SPONSOR SØGES
DFF søger en præmiesponsor til Dansk
Sabelcup
Kontakt: DFF’s Stævne- og Lejrudvalg c/o
Jørgen Rasmussen 2373 2009

3. afdeling

4. afdeling

Klub: Roskilde FK

Klub: Taastrup FK

Sted:
Præcis adresse
følger
4000 Roskilde

Sted:
City 2
Cityringen 4
2630 Taastrup

Kontaktperson:
Jørgen Rasmussen
2373 2009

Kontaktperson:
Meena Hussein
3075 7292

Følg med i stillingen mellem cuppens afdelinger på http://www.faegtning.dk/staevner.
Husk også DFF’s nationale ranglistestævner – www.faegtning.dk/staevner.

