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Invitation til 
SydsjællandOpen 

Dato:17. Oktober 2020 

FKT Vordingborg  & DSF inviterer til Sydsjælland 
Open 2020 - ( kårdestævne ) 

● Da DIF opfordre til at holde gang i træning og stævner i det omfang det kan lade 
sig gøre pga. corona, og vi synes det er ærgerligt at CondiskårdeCup i oktober er 
aflyst, inviterer Fægteklubben trekanten Vordingborg og Dragon-Sport FENCING 
til Sydsjælland-Open 2020 for B&U, og Voksne.  

● Stævnet erstatter ikke CondisKårdecup selvom vi fægter helt efter samme regler. 
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Om stævnet  
● Som CondisKårdecup er SydsjællandOpen et uformelt og hyggeligt B&U og 

voksen stævne for kårdefægtere, med masser af fægtekampe og præmier til alle. 
( også de voksende )  

● Der fægtes til 5 touches i store puljer. 

● Deltagere: Åbent stævne - alle kan deltage.  

● Aldersklasser: B&U Miniorer til og med Kadet.  Voksne : U17 til og med  Veteran.  

● Stævnet er velegnet til både nye og ”gamle” fægtere. 

● Udstyr: Fuld fægtebeklædning, minimum 350 NW. I nødstilfælde kan udstyr lånes 
på stedet 

● Pris: 50 kr. ( betal venligst med mobilpay 2080 8436 )  

● Dato: 17 oktober -   B&U start kl 10:30.   Voksne ca. 14:30/15:00   

● Klub: FKT Vordingborg og Dragon-Sport FENCING  

● Sted: Panteren Solbakkevej 43-56 4760 Vordingborg 

Kontakt 
● Kontaktperson: Peter Aagaard  2080 8436   peter@dragon-sport.dk 

Vigtigt ! 
● Da det er vigtigt vi stadig tage hensyn til regler vedr.  corona, beder vi klubber 

melde ind senest torsdag d. 15 oktober hvor mange fægter og tilskuere der 
deltager, så vi kan tilpasse hallen til antallet af deltagere og tilskuere. 

● Send mail til peter@dragon-sport.dk 
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Snacks og forplejning  
● Hvis det er muligt vil der være kaffe saftevand og frugt/ kage i hallens 

café-køkken. Vi må dog først være sikre på vi kan overholde gældende 
“coronaregler” for at kunne  tilbyde dette (tag selv snacks og mad med) 

● OBS *. DGI husets café  er IKKE  åben 

Hjælp !!  
● Vi får  brug for lidt hjælp her og der med indskrivning puljeregnskab og dommere 

- det er helt som vi kender det fra CondisKårdecup. 

Vi håber at mange har lyst til at tage turen til 
Vordingborg til en hyggelig fægtedag 
Erik Pock & Peter Aagaard - FKT Vordingborg og Dragon-Sport FENCING 

 

 

 


