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Efter nedlukningen
Da vi mødtes til træning mandag d. 9. marts var 
der næppe nogen af os, der for alvor havde fore-
stillet os at der ville gå måneder inden vi atter 
kunne mødes. Men som bekendt blev Danmark 
lukket ned, og fægtesporten blev som så mange 
andre aktiviteter sat på fuldt stand-by i et par 
måneder. I alt var det dog kun syv planlagte 
træningsgange i Albertslund Fægteklub som slet 
ikke blev afviklet, da vi alligevel ville have haft 
lukket i påskeugen, 2. Påskedag samt 2. Pinsedag.

Da den gradvise genåbning begyndte, kunne vi de 
første tre gange kun få lov at mødes udendørs, og 
især til den første af disse sammenkomster var 
vejret slet ikke med os. Men stor ros for udvist 
entusiasme til de fremmødte fægtere, til vores 
utrættelige træner Pia og til Maria fra bestyrelsen, 
der ved de senste træninger har ageret som 
hjælpetræner. Mandag d. 15/6 fik vi endelig lov at 
komme indendørs, og det var godt (og lidt varmt!).
Vi kan nå det igen d. 22/6, men så er det desværre
sommerferie, netop som vi var kommet igang.

Da vi mødtes første gang efter nedlukningen var det udenfor, 

iført regntøj og med en tendens til at søge ly under udhænget.

Det er desværre ikke muligt for os at låne hallen i 
sommerferien, men hold evt. øje med om det er 
muligt at komme forbi som gæst hvis f.eks. 
Taastrup Fægteklub træner i løbet af sommeren, 
og/eller overvej deltagelse i sommerlejren. 

Vi planlægger at starte op med normal træning 
igen samme dag som skolerne starter, dvs. 
mandag d. 10. august. Husk at august er med i 
det kontingent du allerede har betalt, den nye 
kontingentperiode begynder til september.

Apropos kontingent og nedlukning: Bestyrelsen har
vedtaget at de medlemmer der her i foråret har 
været ramt af vores nedluknings-aflyste træninger 
men alligevel vælger at fortsætte i næste periode 
(september 2020-februar 2021), kun skal betale to
tredjedele af det normale kontingent for 
medlemskabet september-februar, altså 400 kr. for 
B&U og 500 kr. for voksne. Det forekommer os 
rimeligt, ikke mindst fordi klubben i nedluknings-
perioden har haft meget begrænsede udgifter.

Igang med fægtningen igen

Der har indtil for nylig været tvivl om, hvorvidt 
Dansk Fægte-Forbunds sommerlejr ville finde sted
eller ej. Men nu skulle den være god nok - den 
kommer til at løbe af stablen, og der er også et 
seniorspor i år, for dem der måtte være 
interesserede. Det er ikke en helt billig fornøjelse, 
men sædvanligvis en ret givtig en, som et par af 
B&U-fægterne tidligere har været på. 
Tilmeldingsfristen er 5/7, læs mere på 
faegtning.dk/nyheder/2020/dff-sommerlejr-2020/.

Mht. stævner og konkurrencer, så ved vi ikke med 
sikkerhed om de oprindelige planer holder, men 
hvis de gør, så er det nok veteranerne (40+) der 
skal på først, idet der så er veteran-DM i Helsinge
d. 22. august. Hold øje med hvornår invitation med
flere detaljer dukker op på 
faegtning.dk/staevner/kalender/2020/dm-for-
veteraner-2020/.

I starten af september (5/9) burde der så i Vor-
dingborg være årets fjerde udgave af Condis 
Kårdecup, og en måned senere (3/10) femte 
udgave i Valby. Condis Kårdecup er et godt sted at 
starte, når man føler sig klar til at fægte 
konkurrencer.

Sådan så der ud til Condis Kårdecup i Vordingborg i 2019. I år 

vil der nok være mere håndsprit og ingen håndtryk.

Nedlukningen satte en stopper for det B&U DM der
skulle have fundet sted i marts, men måske der 
kommer en udgave senere? Vi har intet officielt 
hørt eller set, men vi har hørt at nogle klubber 
træner efter at det vil finde sted ultimo september.

Bestyrelse og revisor

Som det fremgik af referatet fra klubbens general-
forsamling tilbage i februar, så fortsætter bestyrel-
sen uændret, mens Bettina Jensen lod sig vælge 
som revisor. Der er stadig en ubesat post i besty-
relsen, så hvis der er nogen der har lyst til at være 
med, så giv lyd!

På gensyn

Det var ordene for denne gang. God sommer til jer 
alle, husk at holde formen ved lige og vær klar til 
når vi starter op igen efter sommerferien! �


