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Hellerup Open 2021 
Stævnet afholdes d. 8.-9. maj 2021 
 
Stævnet indgår i DFF’s Danske Nationale Ranglister for B&U  
 
Der fægtes på den gamle CIS: 
Hellerupvej 26 
2900 Hellerup 
 
 
Kategorier: 
 
Miniorer U10 -  Kårde/Fleuret 
Puslinge U12- Kårde/Fleuret 
Drenge/Pige U14 - Kårde/Fleuret 
Kadet U17- Kårde/Fleuret 
 
Tilmelding: 
 
Tilmelding af fægtere og dommere skal ske via Ophardt: 
https://fencing.ophardt.online/en/login   
Sidste tilmelding onsdag d. 5. maj 2021 
 
Startgebyr: 150,- pr. våben. Der modtages kun kort betalinger INGEN kontanter.  
 
Forplejning: Der vil blive solgt mad og drikke til fægte-venlige priser.  
 
Dommere: 
Klubber med 4-8 deltagere/dag = 1 dommer/dag,  
9-12 deltagere/dag = 2 dommere/dag,  
13-16 deltagere/dag = 3 dommere/dag,  
17-20 deltagere/dag = 4 dommere/dag,  
20+ deltagere/dag = 5 dommere/dag 
 
Klubberne bedes respektere og efterleve anmodningen om dommerhjælp, idet det sikrer en smidig 
afvikling af stævnet. Det understreges, at dommere skal være til rådighed indtil fægtningen afsluttes 
pågældende dag. Klubber der ikke stiller med det passende antal dommere, kan tildeles en bøde på 
op til 2.000 kroner pr manglende dommer. 
 
Turneringsplan: 
Der fægtes to indledende runder med puljekampe, med efterfølgende direkte udslagning. Ingen 
fægtere elimineres i puljerne. Seedning til den første runde i forhold til den danske rangliste. Første 
runde seeder til anden runde. Begge runder seeder samlet til udslagning. 
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Tidsplan: 
Følgende tider er sidste frist for registrering. Forventet start ca. 30 minutter efter. 
 

Tid Lørdag Tid Søndag 

Kl. 09.00 Kårde Dreng/pige Kl. 09.00 Fleuret Dreng/pige 

Kl. 10.30 Kårde Kadet Kl. 10.30 Fleuret Kadet 

Kl. 12.00 Kårde Puslinge Kl. 12.00 Fleuret Puslinge 

Kl. 14.30 Kårde Miniorer Kl. 14.30 Fleuret Miniorer 

 
Bemærk, Ved 4 fægtere eller færre i d/p-, puslinge- og kadet kategorierne fægter piger og drenge 
puljer sammen. Udslagning fægtes herefter separat.  For miniorer fægter piger og drenge fælles 
pulje og udslagning. 
 
Udstyr: 
Miniorer og puslinge: Jakke, bukser, maske: Minimum 350 N (klubmodel). Klingestørrelse 0 for 
miniorer og 0-2 for puslinge. 
 
Dreng/Pige og Kadet: Jakke, bukser, maske og sikkerhedsvest: Alle FIE-godkendt. Klingestørrelse 0-
5. 
 
På fleuret skal masken i alle kategorier være udstyret med el-skæg. Udstyret kontrolleres af 
dommere på pisten. 
 
Kontaktperson: 
Mia Maja Frederiksen 
20779433 
miamajafrederiksen@outlook.dk 
 
 
Corona restriktioner:  
Grundet Corona, vil det være påkrævet at forældre ikke opholder sig i fægte området. Der vil være 
sprit til afspritning af hænder og vi vil spritte løbende af mellem kategorierne.  
Trænere og dommer vil yderligere være påkrævet mundbind og vi anbefaler at alle deltagere, 
trænere og dommere bliver testet inden deltagelse.  
 
Hvis der mod forventning skulle være nogle der i løbet af weekenden bliver smittet eller 
efterfølgende bliver testet positive beder vi jer rette henvendelse til 
formand@hellerupfaegteklub.dk  
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