Nyt fra Albertslund Fægteklub (ALF)
Februar 2020

Endelig!

18-19/4: Malmö Open (B&U)

Det er lang tid siden vi sidst udsendte et
nyhedsbrev. Vi står foran en travl periode med
generalforsamling og mange stævner, så nu
forekommer et godt tidspunkt lige at samle info i
en ny udgave af vort nyhedsbrev.

2-3/5: Hellerup Open (B&U)

Generalforsamling
Husk at der er ordinær generalforsamling i
Albertslund Fægteklub onsdag d. 12. februar kl.
19:30. Stedet er mødelokale på Albertslund
Stadion. Alle medlemmer skulle gerne have
modtaget indkaldelse. Hvis du mangler, så email til
klubbens medlemsregister på
tilmelding@albertslundfaegteklub.dk.
Vi hører i bestyrelsen gerne fra medlemmer der er
interesserede i at træde ind på den pt vakante post
som menigt bestyrelsesmedlem, eller som vil stille
op til posten som revisor. Sig også gerne til, hvis
du vil agere dirigent på generalforsamlingen.

Stævner og træningssamlinger
Der blev taget hul på stævneåret 2020 da tre
ALF'er i Holbæk deltog i første afdeling af Condis
Kårdecup – to i B&U-konkurrencen, og en enkelt
voksen. Måske vil vi i årets løb se stævner med en
endnu mere talrig deltagelse fra ALF's side?

9/5: Slaget vid Kärnan (Helsingborg eller Höganäs,
Sverige)
30-31/5: Malmö International - Nordic
Championships (senior+veteran)
13/6: Condis Kårdecup del 3 (Kalundborg)
27/7-1/8: DFF Sommerlejr (Kalundborg)
22/8: DM for veteraner (Helsinge)
5/9: Condis Kårdecup del 4 (Vordingborg)
3/10: Condis Kårdecup del 5 (Valby)
7/11: Condis Kårdecup del 6 (Glostrup)
Husk at mange af de listede ting (ikke Condis
Kårdecup) har en tilmeldingsfrist der ligger noget
før selve afholdelsen.
Hold evt. selv øje med tilføjelser på faegtning.dk
(danske stævner), og led efter stævner i udlandet
på bl.a. https://fencing.ophardt.online/en/calendar
Vi minder om, at klubben årligt skal afregne en
stævnelicens på 150 kr. pr. fægter der er kadet
eller ældre, og som i kalenderåret deltager i mindst
én stævne. Vi har i ALF vedtaget, at vi vil opkræve
dette beløb forud. Alle kadetter og voksne skal
således betale beløbet til klubben forud for første
deltagelse i et stævne i 2020.

Instagram
Mellem jul og nytår oprettede vi en Instagramprofil til klubben. Intentionen var og er primært at
være mere synlige lokalt (#albertslund), og vi har
da også opnået at blive fulgt både af kommunens
instagram-profil, og af flere lokalpolitikere,
foreninger m.v.
Indtryk fra årets første Condis Kårdecup. Hér fægter de to U14ALF'er på nabo-piste, begge med ryggen til. Under B&U-delen
af stævnet virkede ALFs Maria Dimaki som dommer i U12.

Men ganske sjovt er en stor del af vores følgere at
finde uden for landets grænser, især blandt
fægteklubber, fægtere m.v.

For at deltage i et stævne, skal man have tid til
det. For mange opnås dette bedst ved at reservere
de relevante datoer. Vi bestræber os på løbende at
opdatere hjemmesiden med kommende, måske
relevante kårdestævner. Man kan også selv finde
de danske på faegtning.dk. Men det er vores
indtryk at datoer nogle gange lettere ses "på
papir", så her er en liste over de kommende par
måneders stævner og træningssamlinger:
9/2: Condis Kårdecup del 2 (Hellerup)
1/3: Edling Cup (Lund, Sverige)
8/3: Glostrup B&U ranglistestævne
21-22/3: B&U DM (Birkerød)
28-29/3: Træningssamling for veteraner (Helsinge)

Kortet viser status for ALFs Instagram-følgere pr. 1. februar: Vi
følges af mindst én fægteklub fra lande markeret med rød farve.
Fra lande med orange farve følges vi af mindst én profil, men
ikke en der tilhører en fægteklub. Der er f.eks. tale om fægtere,
trænere og leverandører af sportsudstyr.
Hvis DU er på Instagram, så husk at følge os! 

