Dansk Fægte-Forbunds
Sommerlejr 2020

Alle fægtere, der er fyldt 9 år, inviteres til at deltage i
DFF’s sommerlejr 2020
Sommerlejren afholdes i Kalundborghallerne, i uge 31, fra mandag
d. 27. juli klokken 12.00 til lørdag d. 1. august klokken 13.00

Corona Disclaimer:
Corona-virussen har lukket hele Danmark ned siden Marts. Sygdommen
gemmer sig stadig i befolkningen og vi er stadig nødt til at tage forholdsregler
og opføre os ansvarligt nu, og ikke mindst når vi når til uge 31.

Kan vi i uge 31 på lovlig og ansvarlig vis afholde en lejr, der i de
sidste år har samlet mere end 100 mennesker?
Det er det store åbne spørgsmål, som har hængt i luften i mange måneder nu.
Svaret er nu at finde og kort sagt er det JA!
Derfor kommer nu den officielle invitation til lejren, som I skal bruge for at
tilmelde jer.
Det er givet at der vil være en række forholdsregler som vi i den kommende
tid skal få endeligt på plads og man må forvente visse ændringer ift. lejrens
vanlige format. Det håber vi selvfølgelig at både fægtere og forældre har
forståelse og respekt for ☺.

Om lejren:
Vi håber på at mange deltagere fra landets klubber deler vores ønske om at
gennemføre lejren. Der vil være mulighed for at deltage enten på fleuret, kårde
eller sabel. Vi sørger selvfølgelig for det sædvanlige, fantastisk spændende
program med masser af overraskelser. Vi regner på trods af situationen også
med at vi kan tiltrække udenlandsk deltagelse fra nogle af de lande, vi
samarbejder med.
Husk at vi undervejs altid tager billeder og videoer og laver en årlig
mindevideo fra lejrene som kan findes i vores lukkede facebookgruppe:
”Dansk Fægte Forbunds Sommerlejr”
https://www.facebook.com/groups/FaegteSommerlejr/

Senior & HEMA fægtning
Lejren har traditionelt været en B&U-lejr men vi forsøger at lave træningsspor
for både senior- og HEMA-fægtere. Seniorsporet vil omfatte både lave og høje
tekniske og fysiske niveauer. Så er du begynder, øvet eller elite sammensætter
vi en fantastisk sommerlejr til dig. Seniorsporet kan også være en spændende
måde for forældre at prøve kræfter med sporten.

Udstyrsreparationskursus:
I år vil vi igen arrangere en lille workshop, som har til formål hjælpe deltagerne
med, og undervise dem i reparation af deres fægteudstyr. Er man interesseret i
dette kan man med fordel medbringe beskadiget udstyr og reservedele.

Overnatning:
Danhostel Kalundborg - Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg.
Se kort sidst i invitationen eller;
http://www.kalundborg-vandrerhjem.dk/?site=40
Ønsker man at ankomme allerede søndag den 26. juli, kan man skrive en mail
til dff@faegtning.dk senest 14 dage før start. Der vil ved bestilling af dette
blive krævet et ekstra gebyr ved ankomst.

Udstyrskrav:
Specielt i år er det selvfølgelig vigtigt at man medbringer udstyr til sig selv. Vi
forventer at man medbringer elektrisk udstyr og har tilstrækkeligt
reserveudstyr med.
For dreng/pige og opefter:
Maske 1600 N, jakke og bukser 800 N, sikkerhedsvest- Der stilles ikke krav
til klinger.
For miniorer og puslinge:
Maske 350 N, jakke og bukser 350 N. Der stilles ikke krav til klinger.

Tilmelding:
Frist for tilmelding er søndag den 5. juli. Det er lige om lidt så skynd jer at del
nyheden om lejren med jeres klubkammerater som I gerne vil have med!
Tilmelding er gyldig når både betaling og fremsending af tilmeldingsblanket
er sket rettidig. Tilmelding er ligeledes bindende og afmelding vil medføre
opkrævning/tilbageholdelse af et afmeldingsgebyr på 500 kr.
OBS: I tilfælde af fægteren er syg / eller risiko for at være syg SKAL man ikke
dukke op, men blive hjemme og det fulde beløb returneres.
Tilmeldingsblanket (se bilag) udfyldes og sendes til: dff@faegtning.dk eller
Dansk Fægte-Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Pris & betaling:
Betaling skal ske til konto 1551 10148995. Husk i overførslen at oplyse
deltagerens navn som på tilmeldingsblanketten.
I priserne er som altid inkluderet:
✓ Kost og logi.
✓ Undervisning af erfarne trænere.
✓ Alle lejrens udfordrende og lærerige oplevelser i samvær med andre
fantastiske fægtere.

B&U
B&U-prisen for denne uforglemmelige lejr er 2175 kr.
Der vil ikke blive udbudt "Early Bird" billetter i år.

Senior & HEMA
I år laver tilsigter vi igen at lave et HEMA- og et senior-spor på DFF
sommerlejren! Man har mulighed for at deltage enten 7 dage eller 3 dage og
enten at vælge discount- eller luksusudgaven.
Det 7 dages senior-spor forløber hele ugen fra mandag den 27. til lørdag den 1
august. Prisen for luksusopholdet er 3600 kr. og prisen for discountopholdet er
2175 kr.
Det to 3 dages spor forløber over weekenden fra fredag den 31. til søndag den
2. Prisen for luksusopholdet er 2500 kr. og prisen for discountopholdet er 1350
kr.
Discount og luksus opholdet adskiller sig på indlogeringen, som for luksusopholdet vil være på et værelse på vandrehjemmet eller nærliggende hotel med
max 1 anden person, mens discount-gæsterne vil bo på sovesal hvor de vil få
tildelt en luftmadras.

Yderligere info:
Yderligere oplysninger bliver sendt 1-2 uger inden lejren til de oplyste emailadresser. Har du spørgsmål om sommerlejren, er du meget velkommen til
at kontakte lejrledelsen:
Mail:

dff@faegtning.dk
sommerlejr@faegtning.dk

Telefon: 60535589 (Jasper Carlsen)
Husk også at melde jer til sommerlejrens facebookgruppe med billeder og
videoer fra tidligere år:
”Dansk Fægte Forbunds Sommerlejr”
https://www.facebook.com/groups/FaegteSommerlejr/

Tilmeldingsblanket – udfyldes af fægter eller forældre
Spor (sæt kryds):
B&U
Periode

Normal

HEMA
Luksus

Senior

Discount

Luksus

Discount

27. juli - 1 august
31. juli – 2. august

Dato for tilmelding (dd-mm-åååå):
Betaling gennemført på dato (dd-mm-åååå):
Èn eller flere kontakt e-mailadresser:
Et eller flere numre på kontaktpersoner (anfør hvem):
Oplysninger om deltageren
Navn:
Født:
Str. i T-shirt:
8-10 år 12-14 år XS
Adresse, postnummer, by:
Klub:
Hvor mange år har du fægtet:
Hvor mange ugentlige træninger har du haft:
Primært våben:
Evt. sekundære våben:

S

M

L

XL

__XL

Ønsker til værelseskammerater (værelserne er indrettet til 2-5 personer):
1.
2.
3.
4.
Særlige oplysninger (f.eks. allergier, skader eller lignende):
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Tilmeldingsblanket – udfyldes af fægter eller forældre

Vi behandler ifm. planlægning og afvikling af DFFs sommerlejr personoplysninger i henhold til Dansk
Fægteforbunds privatlivspolitik som kan findes på forbundets hjemmeside:
https://www.faegtning.dk/privatlivspolitik/
Vi behandler givetvis alle oplysninger som indhentes i blanketten ovenfor til følgende formål.
•

Kontaktoplysninger benyttes til formidling af relevant information imellem lejrledelsen og
kontaktpersonen forud for og, om nødvendigt, under lejren (f.eks. i tilfælde af en skade).

•

Deltagerens navn og billede, samt oplysninger om fægtevåben, erfarings-niveau, klub, køn, alder
og ønskerne til værelseskammerater benyttes ifm. med dannelse af værelser, til opdeling af
deltagerne i grupper til forskellige aktiviteter på lejren og til f.eks. at lave lektionssystem.

•

Særlige oplysninger om deltageren er potentielt meget vigtige for os at få, så lejrledelsen
overordnet set, og trænerne under træningspassene kan træffe forsvarlige beslutninger. Alle
trænere/afviklere på lejren informeres om deltageres sundhedsmæssige problemstillinger således
at den nærmeste afvikler altid kan reagere hurtigt og på et informeret grundlag hvis en alvorlig
sundhedsrelateret situation skulle opstå. Vandrehjemmet oplyses desuden anonymiseret om f.eks.
allergier såvel som simple præferencer i relation til fødevarer.

Særlige oplysninger og kontaktoplysninger slettes efter lejrens afvikling. De resterende oplysninger, dog
uden deltagerens navn, arkiveres med henblik på at monitorere og føre statistik over deltagelsen på lejren
overordnet set, og inden for givne grupper (f.eks. det totale deltagerantal over en årrække, men også
antallet af kårdefægtere, udenlandske deltagere eller lignende). Disse oplysninger er i udgangspunktet
ikke personhenførbare.

Med nedenstående underskrift bekræftes 1) den bindende tilmelding af den anførte deltager 2) at de
anførte oplysninger er korrekte og ikke mangelfulde, 3) dit samtykke til at vi må behandle de særligt
beskyttede personfølsomme oplysninger om f.eks. skader, sygdom, allergier jf. beskrivelsen ovenfor og
4) at du har læst og forstået ovenstående.

Underskrift / Forældreunderskrift (ved u.18):
______________________________
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