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Godt igang med 2018
Det nye år var ikke en uge gammelt, førend mange
fægtere var til årets første konkurrencer i den øst-
danske cup stævneserie, som i 2018 har taget 
navneforandring til Condis Kårdecup Kids hhv. 
Condis Kårdecup Seniorer. Flere ALF'er var også 
med, og fik vist klubbens farver, herunder for første
gang i lang tid en voksenfægter. Godt gået, alle!

Voksenfægterne havde endda premiere i en anden 
sammenhæng, da vi - lidt forsinket - til træningen 
d. 15/1 fik afviklet klubmesterskaberne for 
2017. Tillykke til alle klubmestrerne, og tak til alle 
der var med til at gøre arrangementet godt, her-
under den flittige fægtemor der havde sørget for 
kage med klublogo. Ud over at kåre klubmestre i 
U10, U12 og U17 aldersgrupperne, blev der også 
på voksenholdet kåret en klubmester. Det blev 
Maria Dimaki, som også var den voksen-ALF der 
netop havde været til stævne. Det kan altså svare 
sig at tage til stævner (opfordring!)

Tre glade voksen-ALF'er efter at klubmesterskabet var afgjort. 

Fra venstre: Dorte (sølv), Maria (Guld) og Britta (bronze).

Generalforsamling

Alle medlemmer skulle gerne pr. email snarest 
modtage en indkaldelse til klubbens årlige, 
ordinære generalforsamling, som vil finde sted 
onsdag d. 28/2 på Albertslund Stadion. Mød op 
og vær med til at præge debatten om klubbens 
udvikling.

Ny træner

I forbindelse med at det treårige klubopstarts-
projekt sluttede ved årsskiftet, skal vi også til at 
sige farvel og tak til vores hidtidige træner, Mads 

Eriksen, selvom vi da håber fortsat at se ham i 
klubben i ny og næ. Han skal imidlertid igang med
at hjælpe andre klubber op og igang, og dét er jo 
et ædelt formål som vi kun kan hylde.

Mads har jo hjulpet os gennem januar, mens 
afklaring vedr. en ny træner har ladet vente på sig.
Men nu er det lykkedes klubben at indgå en 
aftale med Pia Poulsen, som fremover vil stå for 
størstedelen af klubbens ugentlige træninger. Pia 
har mange års erfaring med at arbejde som træner
i Frederiksberg Fægteklub, hvor hun også fort-

sætter sit virke. Fra bestyrelsens side glæder vi os 
meget til samarbejdet. 

Danmarksmesterskaber for U14 og yngre
Danmarksmesterskaberne for B&U finder sted i 
Birkerød i weekenden 17.-18. marts. Kårde-
miniorerne (årgang 2008 og yngre) har deres 
konkurrence om lørdagen, med seneste regi-
streringstidspunkt kl. 10:30. Kårdekonkurrencen 
for puslinge (årgangene 2006 og 2007) er om 
søndagen, med seneste registreringstidspunkt kl. 
09:30. Efter de individuelle konkurrencer, er der 
holdkonkurrencer. Med lidt held kan vi i puslinge-
kategorien stille med et rent ALF-hold, lige som vi 
sidste år gjorde i miniorernes rækker - og måske 
kan ALF-miniorer stille på et blandet hold med 
fægtere fra andre klubber, lige som da vores 
daværende minorer Samuel og Johannes i 2016 
stillede hold sammen med fægtere fra nabo-
klubberne i Taastrup og Glostrup.

Sidste år afholdt klubben deltagergebyr for 
holdkonkurrencerne, herunder vores ligelige del 
ved blandede hold, og vi slap for at betale gebyr 
for ikke at kunne stille med en dommer, selvom 
vores deltagerantal egentlig tilsagde at det skulle 
vi. Det er i skrivende stund uvidst, om bestyrelsen
som den vil være sammensat efter general-
forsamlingen, vil være stemt for at lade klubkassen
afholde disse udgifter også i år. Bemærk i øvrigt, at
deltagergebyret for de individuelle konkurrencer 
(som man i hvert fald selv skal afholde) er 200 kr.

Flashback til B&U DM 2017: De daværende U10-ALF'er 

Samuel, Frej, Johannes og Victor vandt bronzekampen i hold-

konkurrencen over et hold fra Hellerup – og Johannes vandt 

guld i den invididuelle konkurrence.

Til sidst: Datoer!

22. februar: Kårdekonkurrencen ved årets 
Københavnsmesterskaber. Kadetter og ældre.

28. februar: ALF generalforsamling. Det bli'r godt!

3. marts: 2. afdeling af Condis KårdeCup (B&U 
+voksne) – i Hellerup.

17.-18. marts: B&U DM (U14 og yngre).  n


