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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.

ENDNU ET NYHEDSBREV….
Selvom der ikke sker meget på stævnefronten i
øjeblikket, så skal I ikke snydes for at hører fra os.
Vi har samlet lidt sammen til jer, og noget af det fra
sidste nyhedsbrev, tåler gentagelse.
I øvrigt vil vi gerne opfordre alle klubberne til at dele
nyhedsbrevet med deres medlemmer.

RANGLISTER
I vores nye stævnereglement, som gælder fra denne
sæson (20/21) står at ikke alle stævner tæller med på
ranglisterne, men bare en vis del – og kun de med de
bedste resultater. Der er dog så få stævner i denne
sæson, at vi arbejder på måske at lade alle tælle. I
hører nærmere.
Fra næste sæson (21/22), arbejder vi på at lave flere
ranglister, på fleuret og kårde, mangler der ranglister
for Junior/U20, og så er der ikke ret mange ranglister
for sabel – så her kommer lidt flere. Indtil videre en
U14 rangliste.

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.
Klubberne må gerne dele nyhedsbrevet med Deres
medlemmer.

FÆGTELEJRE
FÆGTEUDSTYR
SOMMERLEJR

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.

Denne sæsons sommerlejr i Kalundborg, kommer til at
ligge i uge 30, så sæt endelig kryds i kalenderen
allerede nu. Invitationen kommer på hjemmesiden,
når den er klar.
PINSELEJR
Varde Fægteklub er i gang med forberedelserne til en
fægtelejr i pinsen, så sæt endelig kryds i kalenderen
fra den 22. maj til den 24. maj. Der er overvejelser om

at kombinere det med et ranglistestævne. Mere om
det, når det er klart.

KOMMENDE STÆVNER
Vi er positive, og holder en stævneplan i gang, men
der er selvfølgelig ingen garantier for at de planlagte
stævner kan afvikles. Vi følger situationen, og aflyser
via hjemmesiden, hvis Mette mor holder os alle
hjemme i længere tid.

NÆSTE STÆVNESÆSON
Vi er gået i gang med at se på hvad der er af stævner i
sæson 2021/2022. Er der klubber som gerne vil byde
ind med nogle stævner – store som små, måske med
et helt nyt koncept, holdstævner el.lign. Så tag fat i
udvalget.

CONDIS CUP
Bemærk at planen for næste sæson er på plads. Du
finder detaljerne i invitationen her:
https://www.faegtning.dk/staevner/kalender/2021/co
ndis-kaardecup-kids-og-seniorer-1-afd/

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/nyhede
r/2020/fie-reglen-unwillingnessto-fight-u2f/

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.
SAVNER DU NOGET?
Hvis der er specifikke emner du gerne vil have os til at
skrive noget om, så kontakt os på
sludvalg@faegtning.dk
Se detaljer i stævnekalenderen og på forbundets
hjemmeside - https://www.faegtning.dk/

