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Generalforsamling

Iflg. vedtægterne for foreningen Albertslund 
Fægteklub skal den årlige, ordinære general-
forsamling afholdes i løbet af februar måned. 
Selvom vi endnu ikke har den formelle indkaldelse 
klar, så sigter vi fra bestyrelsens side mod, at 
generalforsamlingen 2022 skal finde sted om 
aftenen onsdag d. 9/2. Hvis omstændighederne 
tillader det, bliver det med fysisk fremmøde, 
formodentlig i mødelokale på Albertslund Stadion. 
Ellers bliver det online, ligesom vi af hensyn til 
Corona-situationen var nødt til at gøre det i år.

Vi håber at mange af jer vil reservere datoen til 
at møde op og være med til at præge klubbens 
fremtid. Der har længe været ubesatte poster i 
bestyrelsen, og vi håber at dette ikke vil være 
tilfældet efter generalforsamlingen. Kontakt gerne 
den nuværende bestyrelse allerede nu, hvis du har 
spørgsmål til vores arbejde, eller måske bare vil 
meddele at du gerne vil stille op. Husk at fægtere 
under 15 år kun kan være repræsenteret på 
generalforsamlingen af en forælder eller værge.

Stævner

Forhåbentlig vil vi denne vinter ikke blive ramt af 
aflyste stævner pga. Corona, så det er med at 
være opmærksom på de kommende, pt planlagte 
stævner, hvis man har mod på at forsøge sig med 
andre modstandere end dem man møder i klubben.

Der er som altid planlagt 3 afdelinger af Condis 
KårdeCup i første halvår (og 3 i andet halvår). 
Denne stævneserie har både en B&U-del og en 
seniordel, og anses generelt som et godt 
"begynderstævne", selvom man ofte også finder 
rutinerede fægtere blandt deltagerne. Her er en 
oversigt over pt kendte kårdestævner i Danmark 
og Sydsverige i første halvår af 2022:

Udeladt fra listen er stævner under Jysk/Fynsk 
Kårdecup. Man kan altid finde mere på kalenderen 

på faegtning.dk (danske stævner) og på 
fencing.ophardt.online/en/home (mange uden-
landske stævner, bl.a. i nabolandene Sverige og 
Tyskland). Husk at tilmelding til de fleste stævner 
(ikke Condis Kårdecup) skal ske via din hjem-
klub, og inden et vist antal dage før selve stævnet.
For bl.a. de svenske stævner er tilmeldingsfristen 
ofte mere end en uge før selve stævnet.

ALFs Mathias have sin stævnedebut i november, da han deltog i 

Condis Kårdecup stævnet i Glostrup.

Bevilling til talent/elite

Fra klubbens side har vi ansøgt kommunen om del i
puljen til talent/elite. Vi har fået bevilliget kr.5.000
for 2022, som vi vil bruge til at støtte unge ALF-
fægtere der er med i DFFs bruttotrup ved at yde 
hel eller delvis refusion af deres udgifter til delta-
gergebyr for væsentlige træningslejre og stævner, 
samt til ledsagende trænere, holdledere m.v. Vi har
fra bestyrelsens side formuleret en politik for, hvor-
dan vi vil administrere det bevilligede beløb, sådan 
at det så vidt muligt strækkes over hele 2022.

Træner

Vi har endnu ikke fundet en ny træner til erstatning
for Magnus. Fra bestyrelsens side er vi bevidste 
om, at dette er en væsentlig udfordring, og vi 
annoncerer da også fortsat, men fægtetrænere er 
desværre ikke så lette at finde. Hjælp os gerne 
med at sprede budskabet!

I det mindste er det gået ok for de yngste fægtere,
hvor Maria for bestyrelsen i en periode har vist sig 
fint at kunne træne dem, godt hjulpet af B&U-
holdets ældste fægtere, Casper og Johannes. Disse
har så til gengæld nogle gange deltaget i voksen-
holdets træning, til gensidig gavn.

På gensyn i 2022

Året lakker mod enden, og sidste gang vi i klubben 
ses inden juleferien er i uge 50. Planen er at vi 
starter op igen mandag d. 3/1, men vi vil tjekke 
om vi stadig har lov til dette, nu hvor skolerne først
starter onsdag d. 5/1. Vi melder efterfølgende ud 
pr. email og i Facebook-gruppen. Fra bestyrelsens 
side ønsker vi jer alle en god juleferie! �


