
Fleuret Cup 2020/2021 

Velkommen til en ny sæson Fleuret Cup, som vi starter med at fejre vinderne af sidste 
sæsons Fleuret Cup!  

Den bedste miniorer i 2019/2020 var Oscar Lillelund fra Fægteklubben Trekanten. Bedste 
dreng/pige var Johan Odgaard-Jensen fra Rudersdal Fægteklub og den bedste pusling var 
Thea Ursted Paterson fra Frederiksberg Slots Fægteklub. Thea fik samtidigt flest point 
igennem hele sæsonen og er dermed den samlede vinder af fleuretcuppen 2019-2020. Vi 
håber at se vinderne til den første afdeling af Fleuret Cup, så vi kan overrække dem deres 
medaljer. 

Den nye sæson 2020/2021 finder sted midt i en Coronatid og kræver en særlig indsats fra både 
arrangører, fægteklubber, fægtere og deres familie. 

Som arrangører vil vi sørge for, at de enkelte afdelinger af Fleuret Cuppen overholder både 
de officielle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt DIF’s og DFFs egne Covid-19 
retningslinjer. 

Derfor vil vi forud for hver afdeling udsende en skræddersyet invitation til klubberne, der helt 
konkret anviser, hvordan vi vil håndtere afviklingen. Der vil bl.a blive tale om tilmelding til 
Fleuret Cuppen og eventuelt opdeling af kategorierne i begrænsede tidsrum, så vi kan 
overholde antal- og afstandskrav. 

Fleuret Cuppen er et samarbejde mellem FKT, RUF, FSF, KØF og DFF, og vi håber på trods af 
Corona igen på stor tilslutning! 

Fleuret Cuppen er et uformelt og hyggeligt børne- og ungdomsstævne. Stævnet er et tilbud til 
fleuretfægtere, som ingen eller kun begrænset stævneerfaring har, og åbent for alle danske 
klubber. 

I Fleuret Cuppen fægtes der puljerunder og ingen udslagning, så alle fægterne får på den måde 
rigtig mange kampe.   

Fleuret Cuppen giver masser af kamperfaring og er god stævnetræning for både fægtere og 
dommere!  

1. Afdeling: Søndag den 29. november 2020
 Kl. 11:00 - ca. Kl. 15:00 i Fægteklubben Trekanten 
  Lyngbyvej 110, 2100 København Ø – ved siden af håndboldhallen i Ryparkens 
  idrætsanlæg  

2. Afdeling: Søndag den 14. februar 2021
 Kl. 10:00 – ca. kl. 14:00 i Københavns Fægteklub 
 Valby Hallen, Julius Andersens Vej 3 
 2450 København SV 



3. Afdeling: Søndag, den 18. april 2021
 Kl. 10:00 – ca. kl. 14.00 i Rudersdal Fægteklub 
 Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1  

 3460 Birkerød  

4. Afdeling: Søndag, maj 2021 - 30. maj 2021
 Kl. 10:00 – ca. kl. 14.00 i Frederiksberg Slots Fægteklub 
 Hermes Hallen, Steenwinkelsvej 19,  
 1966 Frederiksberg 

Aldersgrupper: Miniorer, puslinge og dreng/pige. 
Der er også tidligere blevet fægtet kadet, men der var ikke nok interesse for denne kategori. Vi 
hører meget gerne fra klubberne, hvis der i mellemtiden er blevet interesse for at også en 
eventuelt kadet/junior kategori skal deltage i Fleuret Cup! 

Udstyrskrav: Fuld fægtebeklædning inkl. elskæg. Min. 350 NW. Hvis du ikke har elskæg, skal 
du gøre opmærksom på det inden start, og så finder vi en løsning. 

Pris: 50 kr. 

Fægterne skal være omklædt hjemmefra og klar til at fægte på det tidspunkt deres kategori 
starter (mere om det i invitationen til de enkelte afdelinger).  

Tilmelding påkrævet 3 dage inden til: til Catharina fra FKT på 
catharina.winterberg@trekanten.org (ved senere tilmelding skal Catharina kontaktes først) 
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