Nyhedsbrev
Dette er første nyhedsbrev som fremadrettet vil blive sendt ud så alle har en ide om hvad
der foregår.
Lige er er sommeren over os, ja måske ikke været, men kalenderen siger det er sommer og
derfor er der ikke træning foreløbigt.
Klubben er kommet godt fra start og er blevet en stabil klub. I klubbens bestyrelse arbejder
vi på at få flere medlemmer, vi ligger pt lidt lavt i forhold til det forventet men der kommer
stadig flere til så med lidt tålmodighed og omtale skal vi nok vokse til god størrelse. Vi skal
være flere både børn og voksne for at klubben kan løbe rundt, men jeg syntes at det ser lyst
ud så jeg er positiv og forventer at vi får en del flere medlemmer efter sommeren.
vi er begyndt at se os om efter fondsmidler til nyt udstyr så vi kan gøre os uafhængig af
andre. Også fordi det udstyr vi har nu ikke vil holde uendeligt og derfor skal erstattes når det
er slidt igennem. Som i sikker ved er alt vores udstyr doneret og vi kan ikke forvente vi får
mere fremadrettet. Derfor kigger vi efter fondsmidler til at hjælpe os så vi ikke skal tømme
kontoen.
Vi har været igennem en kort periode med ventetid, hvor vi spændt har ventet på om vi
kunne få tildelt den samme hal på de samme tidspunkter som vi har vendt os til. Vi har fået
samme tider til børnene. Nemlig hver mandag fra kl 16:00 til 17:30 og de starter mandag
d.10.8.2015. Men voksen holdet er rykket til om onsdagen og voksenholdet starter derfor
onsdag den 12.8.2015 kl 19:30 til 21:00
Siden vi startet har børne gjort det utrolig godt til div turneringer og det alle der har deltaget.
Alle har, taget deres kamperfaring i betragtning, klaret sig imponerende godt og kronen på
værket må være placeringerne til DM, Marcus med en rigtig flot 3 plads og johannes med en
fantastisk 2 plads, Tor kom i har kamp og ende som nr 15 men kom stærkt igen ved at vinde
over den nykoret DM under holdkampen. Så det er en stolt formand for Alf der i dag har
modtaget 3 diplomer til drengene for deres præstationer ved DM som de vil få udleveret efter
sommeren.
Vi har også afhold en konkurrence om et logo/våbenskjold til klubben vi har modtaget 4
forslag som vi i bestyrelsen vælger i mellem. Vinderne vil få overrakt beskeden og en
Premier lige så snart at logoet er færdigt.
Til sidst en tak til Martin, Dan og Mads for at være torvholdere i denne opstart som har gjort
at vi er kommet godt fra start. Og tak til ungerne fordi de godt til stålet med liv og sjæl. Det er
en oplevelse at se ungerne kommer fra en kamp med tårerne løbene fra et hårdt stød fra en
modstander, men nægtet at give op og tilmed vinde kampen. Det er sejt og en tilgang til det
at fægte som alle vores unger har. De giver ikke op. Større motivation behøver vi ikke for at
arbejde for denne nye fægteklub.
God sommer alle samme, vi ses til august..

Peter Zacho
Formand i ALF

