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Spændende: stævne i City2
Årets femte afdeling af Condis Kårdecup bliver ikke
som normalt - og som tidligere annonceret - i
Gilleleje. Det er i stedet forlagt til det centrale torv
i City2 - nogle andre og mere publikumsrige omgivelser, end vi er vant til ved fægtestævner. Som
et ekstra indslag kommer der - lidt ligesom ved
Vestegensmesterskaberne - politikere og fægter
mod hinanden. Denne gang landspolitikere!
Vi håber at se mange af jer til stævne i City2
lørdag d. 6/10, måske også nogle (eller mange?)
af jer ALF'er, som endnu har første Condis Kårdecup stævne til gode. Det bliver som sædvanlig for
B&U kl. 10, men voksne først kl. 14:30. Vi har fra
bestyrelsens side lovet at hjælpe lidt til hvor vi
kan. Måske kommer vi i klubbens Facebook-gruppe
til at efterlyse hjælp til konkrete opgaver i den
anledning - vi håber at I også vil støtte om om det
glimrende initiativ. Vi skal ud og være synlige hvor
også mange fra vor klubs opland færdes, så vi skal
have klubflag og vores t-shirts og foldere og og
og... Det bli'r bare helt crazy!

Siden sidst: T-shirts og Gang-i-Byen
Vi er kommet godt igang med den nye sæson efter
en lang sommerferie. Takket være støtte fra HRH
Totalentreprise har vi nu fået nogle flotte klub-tshirts, som vi håber at I ALF'er vil overveje at
iklæde jer i sammenhænge hvor klubben på positiv
vis kan synliggøres - hvad enten I er ene ALF
(f.eks. når I dyrker idræt i anden sammenhæng)
eller mange sammen (f.eks. ved stævner og
rekrutteringsbegivenheder).

lokaler til voksentræningen måske nok er lidt små.
Vi vil fra bestyrelsens side derfor forsøge at inddrage træner og repræsentanter for fægterne i en
dialog som skal konkretisere klubbens lokalemæssige behov og ønsker, og munde ud i en indstilling eller lignende til kommunen.
For at kunne tilbyde nye den bedste start, vil vi
gerne opfordre alle der har fægtet "noget tid" til at
anskaffe eget udstyr, sådan at klubbens er tilgængeligt fortrinsvis for nye. På vores hjemmeside er der links vedr. udstyrskøb. Er du usikker på
hvad du skal købe, så spørg medfægtere eller træner til råds – f.eks. i vores Facebook-gruppe.

Ny hjælpetræner
Som mange af jer så, havde vi i mandags besøg på
fægtesalene af Dennis W. Nielsen. Dennis har
været træner i Vejle, men er flyttet fra Vest- til
Østdanmark og er nu på udkig efter en fægteklub,
hvor han på frivillig basis kan være med til at
træne nye fægtere. Bestyrelsen og Pia har godt
kunnet se fordele ved at invitere Dennis til ALF, og
vi håber at både han og I kan se fordele ved, at
han supplerer Pia. Velkommen til, Dennis!

Der er sket meget

...og det er bestemt ikke alt sammen bestyrelsens
initiativ. Den nuværende bestyrelse er udelukkende sammensat af forældre til nuværende og
tidligere B&U-fægtere, så selvom vi bestemt er
glade for væksten på voksenholdet, så er vi ikke
altid sikre på at vi varetager voksenholdets
interesser så godt som vi måske ville kunne, hvis vi
var en mere bredt sammensat bestyrelse. Til
Stor tak til medlemmer på voksenholdet, både for
februar skal den ordinære generalforsamling afat medvirke til at vi fik aftalen med vores t-shirtholdes, og vi håber snart at kunne melde datoen
sponsor på plads, og for at stille op for klubben til
ud, sådan at mange af jer forhåbentlig vil møde op
Gang-i-Byen arrangementet d. 8/9!
- måske endda for at stille op til bestyrelsen.

Og til sidst: Flere datoer!
22.-23. september: Træningssamling for veteraner
(40+) i Gilleleje.
29.-30. september: Rudersdal Open – B&U
ranglistestævne.
15. oktober: Ingen træning pga. efterårsferien,
men...:
17.-19. oktober: Træningssamling for B&U i
Vordingborg.
ALF'erne ved Gang-i-Byen viser fægteudstyret frem. Fra
venstre: Mette (med den nye ALF t-shirt), Britta og Dorte.

Vækst!

27-28. oktober: Trekanten Open – B&U
ranglistestævne.
19. november: Vi satser på at afvikle årets ALF
klubmesterskaber til træningen denne dag – så
vær sikker på at være der!

Siden sommerferien har vi kunnet se en vis vækst i
Flere detaljer om det meste af ovenstående findes
antal deltagere til voksentræningen. Vi håber at
under "stævner" og "aktiviteter" på faegtning.dk. n
det giver vækst også i medlemsskaren, men
samtidig er vi blevet opmærksomme på, at de

