
Fægteklubben Trekanten og DFF inviterer hermed til Danmarksmesterskaber for 
Veteraner 2020. Alle fægtere, der er født i 1980 eller tidligere, og er medlem i en 
dansk klub kan deltage. Dette gælder også udenlandske statsborgere, der er bosid-
dende i Danmark. Dansk licens kræves. Vi sørger for dommerne, så I bare skal fægte. 
Vi håber, I vil være med og giver sidste års mestre kamp til stregen.

Lørdag d. 21. november / Fleuret, kårde og sabel, aldersklasserne 60+/70+/75+/80+
Dørene åbnes kl. 13.00.
Fleuret:  Opråb kl. 13.30. Start kl. 14.00.
Sabel:  Opråb kl. 15.00. Start kl. ca. 15.30.
Kårde: Opråb kl. 15.15. Start kl. ca. 15.45. 
OBS: Trippelstart bliver mulig. Tidspunktet for opråb er gældende. Starttidspunkt er vejledende.

Søndag d. 22. november / Fleuret, kårde og sabel, aldersklasserne 40+/50+
Dørene åbnes kl. 12.30.
Fleuret:  Opråb kl. 13.00. Start kl. 13.30.
Sabel:  Opråb kl. 15.00. Start kl. ca. 15.30.
Kårde: Opråb kl. 15.30. Start kl. ca. 15.50. 
OBS: Trippelstart bliver mulig. Tidspunktet for opråb er gældende. Starttidspunkt er vejledende.

Puljerunden fægtes så vidt muligt opdelt i aldersklasser og køn. Fra udslagningen separeres i alder og 
køn. Hvis der på en stævnedag kun er 1-2 fægtere i en alderesklasse/våben, vil de senest ved tilmeld-
ingsfristens udløb blive kontaktet af stævneledelsen og tilbudt en løsning, der giver sportslig mening. 

Tilmelding og betaling
Tilmelding klubvis via Ophardt senest lørdag d. 14.11.2020. Hvis du har problemer med Ophardt, kan 
du tilmelde dig via mail til vdm2020@trekanten.org. 

Pris for deltagelse: 150 kr. for enkeltstart, 200 kr. for dobbelt eller trippelstart. 
Betaling sker på stævnedagen med MobilePay eller kort. Kontanter modtages ikke pga. COVID-19.

Forplejning
Trekantens Klub-Kiosk er åben. Salg af drikkevarer, frugt og sportsbarer. Vi tager MobilePay og kort.

COVID-19
Stævnet er delt over to dage for at mindske forsamlingstætheden. Håndspritstationer i hal 
og klublokale. Kontaktpunkter sprittes af under stævnet. Daglig procedure for rengøring. 
NB: Stævnets tidsplan kan blive ændret, hvis der kommer nye COVID-19-retningslinjer.

Spørgsmål?
Skriv til Lene Jensen på lene.jensen@trekanten.org,  hvis du har spørgsmål til stævnet.
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Vi glæder os til at se jer til Veteran DM 2020!

Fægteklubben Trekanten


