
 

Nyhedsbrev fra 
Stævne- og 
Lejrudvalget 

22. oktober 2020 

HVAD ER NU DET…. 

Vi har i udvalget taget en beslutning om at prøve 
at lave et nyhedsbrev til jer. 
Det vil ikke komme på faste tidspunkter, men vi 
vil samle lidt sammen til jer, og sende ud når der 
er nok. 
Tænker at der vil komme informationer om 
stævner, lejre, reglementsændringer, ændringer 
omkring udstyrskrav o. lign. 

STÆVNEREGLEMENT 

OBS – vær opmærksom på, at der pr. 
1. oktober 2020 er et nyt dansk 
stævnereglement. 
Stævnereglementet gælder for alle 
alderskategorier, og alle stævner i 
Danmark – dog med undtagelse af 
stævner der arrangeres i, 
samarbejder med FIE/EFC. Her 
gælder Deres regler selvfølgelig. 
Du finder reglementet på forbundets 
hjemmeside, under punktet Stævner. 

Ændringsønsker til 
stævnereglementet 

Når nu I læser det nye stævnereglement, kan det 
være at I støder på fejl, tekst der er uforståeligt, 
eller simpelthen syntes at noget burde være 
anderledes, så skriv til udvalget på 
sludvalg@faegtning.dk. Så samler vi sammen, 
behandler indkommende mails, og kommer med 
opdateringer til reglementet. 

NYHEDSBREV I DIN EGEN 
MAILBOKS? 

Det er muligt for alle at få nyhedsbrevet ind i 
egen mailboks. Skriv en mail til dff@faegtning.dk 
– og bed om at komme på mailinglisten til 
Stævne- og lejrudvalgets nyhedsbrev. 

Corona 

DIF opfordrer til at der holdes gang i 
sporten, herunder stævner og lejre. 
MEN, det skal selvfølgelig gøres 
forsvarligt. Derfor har Dansk 
Fægteforbund lavet nogle 
coronaregler. Du finder dem her. 

VIL I HOLDE ET STÆVNE? 

Vil I som klub gerne holde et stævne eller en lejr, 
så kontakt udvalget på vores fælles mail: 
sludvalg@faegtning.dk 
Send også gerne cc til dff@faegtning.dk 
 
Dette gælder også for klubber der allerede har 
aftalt et stævne med os, og som skal have en 
invitation godkendt. 

https://www.faegtning.dk/staevner/staevnereglementer/
mailto:sludvalg@faegtning.dk
mailto:dff@faegtning.dk
https://www.faegtning.dk/media/4527/supplerende-regler-covid19.pdf
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Fægteudstyr 

22. oktober 2020 

HUSK: 

Handsker – vi ser ind i mellem fægtere der 
kommer med handsker til stævner, der har huller, 
eller et udskåret felt til ledningen. Disse handsker 
er det ikke tilladt at bruge. De er 
sikkerhedsmæssigt ikke forsvarlige. 
 
Kropsledninger og skålstik – her er FIE kommet 
med nogle nye regler som er trådt i kraft. Det har 
primært betydning, hvis man fægter udenfor 
Danmarks grænser – læs mere her. 
 
Masker og brystbeskyttelse – reglerne der trådte i 
kraft i 2018, havde en indkøringsfase frem til 
sæson 2020-2021. Der er vi nu, og derfor gælder 
de nye regler nu alle fægtere, til alle danske 
stævner – læs mere her. 
 

 

 

KOMMENDE STÆVNER 

1/11 – Jysk Fynsk kårde Cup 
1/11 – Jysk Fynsk fleuret Cup 
7/11 – Condis Cup, Glostrup 
14-15/11 – Rudersdal Open 
21-22/11 – Veteran DM 
29/11 – Fleuret Cup 
 
Se detaljer i stævnekalenderen og på forbundets 
hjemmeside - https://www.faegtning.dk/ 
 
 

 

Passivitetsreglen 

Har I set, at vi har forsøgt at 
oversætte, og beskrive reglen på en 
forhåbentlig forståelig måde. 
Se det her: 
https://www.faegtning.dk/nyheder/2020/fie-
reglen-unwillingness-to-fight-u2f/ 
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