
Nyt fra Albertslund Fægteklub (ALF)
Juni 2021        

Vi er igang igen!
Det er lang tid siden, at vi fra bestyrelsens side har
forfattet et nyhedsbrev, men nu må det være på 
høje tid. Under den lange Corona-nedlukning har 
der ikke været så meget at skrive om, og så skulle 
vi lige igang igen først.

Velkommen til Magnus!

I december måtte vi lidt abrupt tage afsked med 
vores tidligere træner, Pia, da den med kort varsel 
indførte Corona-nedlukning forhindrede afholdelse 
af den sidste træningsgang inden jul, som også var
der hvor vi skulle have sagt pænt farvel. Det blev 
der så sagt alligevel, men en uge tidligere.

Der stod vi så i bestyrelsen og måtte kigge os om 
efter en ny træner. Det lykkedes os at få en aftale 
på plads med Magnus, som I nok alle efterhånden 
har fået mødt. Vi har indtryk af, at det går ganske 
fint, og at I har taget godt imod ham.

Magnus – med mundbind – iagttager et par af B&U-fægterne i 

færd med en træningskamp.  

Stævner

Inden sommerferien er der et par fægtestævner, 
som man med fordel kan være opmærksom på. 

∙ For de rutinerede B&U-fægtere yngre end kadet 
er det meningen, at B&U DM afvikles i Birkerød 
den kommende weekend, 12.-13. juni. Tilmelding 
senest onsdag d. 9/6 pr email til 
staevnetilmelding@albertslundfaegteklub.dk

∙ For alle (B&U + voksne) er der planlagt Condis 
Kårdecup stævne i Kalundborg d. 19/6. Det koster 
kun 50 kr. at være med, og kræver ikke forhånds
tilmelding. Men man skal helt til Kalundborg.

Hold øje med faegtning.dk for info om evt. 
aflysninger og andre ændringer af betydning.

Sommerferie og tiden efter

Sidste træningsgang inden sommerferien er 
d. 21/6, der er ikke så længe til. Efter sommer
ferien regner vi med at genoptage træningen på 
første skoledag, d. 9/8. Husk at det betalte 
kontingent dækker august måned med. 

I løbet af juli skal Maria og Lars fra bestyrelsen tre 
gange ud med klubbens plastudstyr og sørge for, at
ALFs eksistens og tilbud er kendt blandt kommu-
nens børn og unge. Hvis man har lyst til at hjælpe
til én eller flere af gangene, så grib fat i dem, evt. 
via email til tilmelding@albertslundfaegteklub.dk. 
Du kan se på https://albertslundfaegteklub.dk/
sommer hvilke tre dage der er tale om. 

I efterårsferien 2020 var vi forbi Boxen, da den stod i Hede-

marken. I år kommer den til at stå ved Gårdene i Nord, og vi 

lægger vejen forbi igen til sommer. 

Når vi til august genoptager træningen og kan se 
om vores hverveindsats har haft nogen effekt, så 
vil vi vurdere om B&U-holdet igen skal splittes op i 
en yngre og en ældre del, ligesom vi i efteråret 
nåede at prøve nogle gange. Vi vil bestræbe os på, 
at det i givet fald bliver fra første gang i den nye 
kontingentperiode, dvs. første træning i september.

Efter sommerferien har vi indtil videre også en 
haltid 17-19 om fredagen i den lille hal. I efteråret
kørte vi nogle gange - med varierende tilslutning - 
lidt ekstra træning for de yngste i dette tidsrum. Vi 
skal se på, om vi på en god måde kan få bragt 
denne booking i spil til noget ekstra træning eller 
fri fægtning - lad endelig os i bestyrelsen vide, hvis
du har ønsker eller forslag!

Økonomi og bestyrelse

Alle der har været ramt af de aflyste træninger 
under nedlukningen har fået nedslag i det opkræ-
vede kontingent for indeværende periode - forhå-
bentlig i en størrelsesorden der opleves som pas-
sende. Man kunne derfor tro, at klubbens økonomi 
må være mere anstrengt end sædvanligt. Dette er 
heldigvis ikke tilfældet, bl.a. fordi vi har modtaget 
over 6000 kr fra DIF og DGI's Corona-hjælpepulje.

Pt er vi kun tre frivillige i bestyrelsen. Dermed er 
der større risiko for at opgaver ikke løftes på den 
for klubben bedst mulige måde, end hvis vi var 
flere om at løfte dem. Så hvis man – evt. som 
forælder til en af de unge fægtere – går med 
tanker om at engagere sig i noget, så er 
fægteklubben en mulighed. Grib fat i bestyrelsen 
hvis du vil hjælpe! �


