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Juleafslutning og fødselsdag
Julen står for døren, og året går på hæld. Mandag
d. 18/12 er sidste træningsgang inden juleferien,
og hen mod slutningen af B&U træningen markerer
vi klubbens 3-års fødselsdag med lidt kage.

inviteret alle fægtere fra Vestegns-klubberne til
fælles træningsdage d. 28. og 29. december - B&U
i dagtimerne (fra 10:00), voksne fra kl. 18. Deltag
hvis det er muligt - det er alle tiders mulighed for
at møde nogle af de andre klubbers fægtere, og
for at få set Glostrup Fægteklubs flotte faciliteter!
Læs mere om både reception og fællestræning på
albertslundfaegteklub.dk/media/20171228_vestegn
_juletraening_og_reception.pdf – og skriv gerne
(af hensyn til arrangørerne) i en kommentar til
event-opslaget på Facebook, hvis du skal med!

Sidste års klub-fødselsdag blev markeret med lækker chokoladekage. Hvad mon det bliver i år?

Klubmesterskab
Tidligere har vi brugt juleafslutningen til at afholde
klubmesterskab. Denne gang vælger vi at udskyde
det til det nye års anden træningsgang, altså
mandag d. 15/1 2018.
Formatet for B&U bliver: Der fægtes én puljerunde,
med puljer á kun 3-4 personer (grundet den
begrænsede tid). Puljerne dannes fortrinsvis inden
for samme alderskategori, sekundært tilstødende
kategorier baseret på fægteerfaring. Alle puljekampe er en runde på 3 minutter eller til 5 point.
Placering opgøres på basis af antal sejre pr. kamp,
sekundært på basis af forskellen i antal afgivne og
modtagne touchéer. Puljeresultaterne afgør så
hvem der møder hvem i efterfølgende udslagningskampe, og der kåres en klubmester pr. alderskategori, samt en andenplads og to tredjepladser.

Sådan ser der ud i Nordvangshallen, hvor Glostrup Fægteklub
træner. Bemærk de hvide striber på gulvet: afmærkede pister!

Hvad nu med træner?
I skrivende stund har vi endnu ikke et godt svar
på, hvad vi gør med hensyn til træner, når nu Mads
ikke længere skal være træner for os. Han har
lovet at stille op som træner i januar (tak, Mads!),
men herefter skal vi have fundet på noget andet.

Til kalenderen
Nu hvor kalenderen for 2018 er ved at være åben,
så skal der også nogle fægtekrydser i den:
13-14/1: DM for Kadetter (U17) og Juniorer (U20) selvom invitation endnu ikke foreligger?
20-21/1: Copenhagen Cadet Circuit 2018 - måske værd
at tage til Gentofte og bare se på?
3-4/2: Syddanmark Open B&U & Senior 2018 - denne
gang i Odense, så relativt let at nå til.
19-22/2: Københavnsmesterskaber - alle våben

For voksne bliver formatet nogenlunde tilsvarende. (seniorer)
Farvel til klubopstarts-projektet – og Mads
Afslutningen på året og vores klubs fødselsdag
markerer også, at klubopstartsstøtten fra Dansk
Fægte-Forbund (DFF) nu ophører. ALF blev jo
etableret i 2014, sideløbende med at DFF også
hjalp med opstart af de andre Vestegnsklubber i
Glostrup, Rødovre og Taastrup. Klubberne siger i
fællesskab pænt farvel og tak til folkene fra
klubopstarts-projektet, herunder vores træner
Mads og bestyrelsens inspirator Martin, når der er
reception i Glostrup Fægteklub fredag d. 29/12 kl.
17-18.

?/2: ALF Generalforsamling - præcis dato meldes ud
senere.
11/3: HFK's Forårsstævne for seniorer
17-18/3: DM for B&U 2018 - individuelt og hold - kan vi
håbe på ALF hold i både U10 og U12?

Endvidere: Der kommer vel nogle østdanske Cupstævner også. De er bare ikke annonceret endnu.
Men måske er første Cup-stævner allerede d.
6/1. Vær opmærksom på at det derfor kan være
en god ide at låne udstyr med hjem før jul, da vi
jo efter nytår først ses til træning igen d. 8/1.

2018 bliver et godt fægteår - selvfølgelig gør det
Som fægter i ALF er det helt oplagt at kigge forbi det!
receptionen, særligt hvis man er der alligevel.
Glædelig jul fra ALFs bestyrelse! n
Glostrup Fægteklub har jo (i samarbejde med DFF)

Fællestræning i julen

