
 

Glostrup Fægteklub og Dansk Fægte-Forbund 

inviterer til DM for Veteraner på alle 3 våben 

lørdag den 6.november 2021 
 

 

Glostrup Fægteklub og DFF byder alle de voksne voksne (dvs 40+) indenfor til en hyggelig dag i godt 

selskab. Der fægtes i følgende aldersklasser: 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år, 70-74 år, 75-79 år og 80+ 

år. Der fægtes på alle 3 våben og trippelstart er mulig. 

 

Program: 

Kl 09.00 
Opråb kl 10.00, start kl 10.15 
Opråb kl 10.45, start kl 11.00 
Opråb kl 13.30, start kl 13.45 

Hallen åbner 
Sabel Damer og Herrer 
Fleuret Damer og Herrer 
Kårde Damer og Herrer 

 

Der tages forbehold for forsinkelser i forhold til tidsplanen. Opråbstidspunkt er dog gældende. 

Sted  Ejby Hallen (bemærk: Ny adresse ifht GLFs normale hal) 

  Mosetoften 35 

  2600 Glostrup 

 

Tilmeldingsfrist Lørdag d. 30.oktober 2021 

Det er IKKE muligt at tilmelde sig efter denne dato 

 

Startgebyr  150kr pr deltager for enkeltstart, 250kr for dobbelstart og 300kr for 

trippelstart 

  Det er muligt at betale med MobilePay eller kontanter på dagen 

 

Tilmelding  Fægtere og dommere tilmeldes via Ophardt Online System 

  https://fencing.ophardt.online/en/home 

Ved problemer med Ophardt Online System, kan samlet tilmelding fra klubberne ske ved at sende en 

mail til: glostrupfaegteklub@outlook.dk  

Angiv fulde navn, aldersklasse man fægter i, klub, samt hvilke(t) våben man ønsker at fægte. 

 

Konkurrenceformat Der fægtes én puljerunde. Puljerunden fægtes så vidt muligt opdelt i 

aldersklasser og køn. Alle går videre til udslagning. Fra udslagningen 

separeres alle efter alder og køn. Udenlandske statsborgere, med 

uafbrudt ophold eller arbejde i Danmark i minimum 12 forudgående, 

fulde kalendermåneder, samt dansk licens, kan deltage på lige fod med 

danske statsborgere 

 

Forplejning  Der vil være mulighed for at købe drikkevarer og noget at spise 

 

Regler og udstyr Der henvises til de enhver tid gældende regler og krav til udstyr: 

https://www.faegtning.dk/staevner/staevnereglementer/ 

Våben kontrolleres på pisten 

Kontaktpersoner Annette Langkilde  Mobil: 22 90 29 02  Mail: glostrupfaegteklub@outlook.dk 

Nicolaj Rasmussen  Mobil: 22 15 12 03 
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