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Det er ved at være alt for lang tid siden, at vi sidst 
udsendte et nyhedsbrev. Men nu prøver vi.

Bestyrelsens sammensætning
Ved generalforsamlingen i februar udtrådte Maria 

Dimaki og Poul Corfitsen af bestyrelsen, mens 
Pernille Lind og Lars L. Andersson indtrådte. 
Formand er fortsat Peter Zacho, og kasserer er 
fortsat Max Avnbo. Lars Ellebjerg fortsætter også 
som menigt bestyrelsesmedlem.

Rekruttering
En af vores væsentlige udfordringer er det 
begrænsede medlemstal. Vi er i bestyrelsen 
overbevist om, at der er flere medlemmer at hente 
derude, og vi arbejder hårdt på at finde ud af 
hvordan vi får dem i tale. Lars Ellebjerg koordinerer
vores rekrutteringsindsats, som fremadrettet 
omfatter bestræbelser på at klubben opnår 
maksimal synlighed: Ude omkring i Albertslund ved
events (tilstedeværelse), omkring der hvor vi 
træner (plakater m.v.), opslag andre steder (f.eks. 
skoler) og gode, delbare historier på sociale medier
(primært Facebook).

Husk at du kan gøre en forskel: Følg os, og like/del
vores gode historier med din vennekreds. Jo flere 
der har hørt om os, jo større er sandsynligheden 
for at fortællingen om vores eksistens kanaliseres 
videre, indtil den når nogen der faktisk kunne finde
på at være med! Hvis du kender til et godt sted at 
hænge et fysisk opslag op, så sig også gerne til!

Stævner og arrangementer
Det har været en god sæson for flere af de yngste 
B&U-fægtere, som med deres fine stævneresultater
har leveret materiale til de fleste af de gode 
historier vi har delt. Én historie handlede dog også 
om fællestræningen i marts for Vestegns-klubberne
og Aramis Dragør, som foregik i "vores" lokaler, og 
godt kan betegnes som en succes - deltagerne 
virkede i hvert fald glade.

Ved MM Vision Cup stævnet i Kalundborg d. 1/4 var hele fire 

U10 ALF'er med, og især Victor Storm Lind (billedet, t.v.) og 

Frej Ellebjerg opnåede pæne placeringer.

B&U-fægterne har kun to konkurrencer tilbage i 
sæsonen 2016/17: I næste weekend er der HFK 
Open i Hellerup, og d. 18/6 er Glostrup Fægteklub 
vært for Vestegnsmesterskaberne. For dem der 
er helt bidt af fægtning, kan man overveje at 

deltage i Dansk Fægte-Forbunds sommerlejr i 
sidste uge af sommerferien.

Træning
I bestyrelsen er vi stadig i gang med overvejelser 
om hvad vi skal gøre, når vi ikke længere kan 
trække på Mads. Her i foråret har flere forældre på 
skift ageret hjælpere ved B&U-træningen, hvor en 
gennemgående opgave har været "medbring frugt, 
så ungerne kan få noget energi". Nogle forældre er 
i den anledning selv trukket i fægtetøjet, mens 
andre har nøjedes med at supportere især de 
uerfarne fægtere og evt. forsøge at dømme nogle 
kampe. Der er stadig nogle ubesatte 

hjælpetjanser frem til sommerferien, så sig 
endelig til hvis det er noget du kunne tænke dig at 
hjælpe med!

ALF-formand Peter Zacho (t.h.) er ved B&U-træningen trukket i

fægtetøjet og sparrer her med søn og U14-fægter Elias.

Apropros det at dømme kampe, så husk at der er 
et indledende (og gratis!) dommerkursus d. 11. 
juni. Som klub kommer vi ikke til evig tid udenom 
at selv at skulle stille med dommere til stævner, så 
vi er afhængige af at nogle vil forsøge at erhverve 
sig de nødvendige kvalifikationer. 

Web-side
Vores web-side albertslundfaegteklub.dk 
undergik en del ændringer efter seneste 
generalforsamling. Den direkte anledning var, at 
det tidligere anvendte content management 

system (CMS) ikke gratis understøttede det antal 
sider vi ønskede at operere med, så for at holde 
omkostningerne nede uden at give køb på vores 
kommunikationsmæssige ambitioner, blev siden 
gendesignet uden brug af CMS. Forsidens fokus er 
nu aktuelle nyheder samt kommende træninger og 
stævner, idet dette formodes at signalere 
aktualitet. Samtidig er det håbet med trænings- og
stævnekalenderen, at disse også vil være brugbare
for klubbens nuværende medlemmer, og at alle der
opdager fejl og dårlige formuleringer på siden vil 
fremsætte konstruktive ændringsforslag til 
webmaster.

Husk også at du hér kan finde kontaktinformation 
for bestyrelsen. ▪


