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Lad os mødes – off piste

I bestyrelsen synes vi, at det kunne være sjovt for 
os ALF'er at mødes på tværs af B&U- og voksen-
hold. Det bliver der et par muligheder for her frem 
mod sommer: 

Første mulighed bliver i forbindelse med, at vi har 
fået tildelt en "Ren Natur" rute, hvor dem af os 
der har lyst (B&U-forældre og søskende er også 
velkomne) nogle timer går i samlet flok gennem 
bl.a. Hedemarken og indsamler affald henkastet på
grønne arealer og andre steder hvor det ikke hører 
til. Vi fotodokumenterer den forhåbentligt hygge-
lige tur, og vi modtager som tak for indsatsen kr. 
3.000 til klubkassen. Dato meddeles snarest.

En af de unge ALF'er er allerede gået i træning med en affalds-

grab. Fægtemunderingen vil på dagen være erstattet af 

refleksvest og arbejdshandske.

Anden mulighed bliver et grill/mad-arrangement 
i anden halvdel af juni, som en slags sommer-
afslutning. Vi melder ud senere, når præcis dato 
foreligger.

Ferier

Apropos ferier, så husk at der ikke er træning 2. 
Pinsedag d. 6/6. Folkeafstemningen om forsvars-
forbeholdet finder sted en onsdag, så den vil for-
håbentlig ikke påvirke vores træning. Sidste gang 
med træning inden sommerferien er mandag d. 
20/6, og vi forventer at starte op igen på første 
skoledag, mandag d. 8/8.

Samarbejde med Taastrup

Vi har aftalt med Taastrup Fægteklub, at medlem-
mer i den ene klub for en beskeden sum kan få et 
sekundært medlemskab i den anden. Fordelene 
ved at have et sekundært medlemskab er, at det er
muligt at træne mere (Taastrup træner kårde ons-
dage og fredage) og med andre, og for klubberne 
er det attraktivt at øge det gennemsnitlige antal 
deltagere pr. træning. 

Sabel

ALF er jo først og fremmest en kårdeklub, selvom 
et par af vores ældre B&U-fægtere har kastet deres

kærlighed på sabeldisciplinen. Den får de dyrket i 
Taastrup og Slagelse. For at understøtte dem bedst 
muligt, er vi i ALF gået med i et sabelsamarbejde 
med fægteklubberne i Roskilde, Slagelse og 
Taastrup. Det er vigtigt at understrege, at dette 
ikke har nogen indflydelse på vort ønske om at 
tilbyde træning i kårdefægtning, og at det ikke har 
nogen indflydelse på klubbens økonomi.

Datoer for stævner o.a.

Her er en oversigt over kommende stævner m.v., 
sådan som vi pt kender dem. Kolonnerne "K" og "S"
viser relevans for hhv. kårde og sabel:

Kalenderen er opdateret 25/4 med nye stævner i Hellerup samt 

præcise detaljer om DFF sommerlejr. De to første stævner på 

tidligere udgave er fjernet, da det ene er afholdt, og tilmeldings-

fristen for det andet er overskredet.

Hold øje med ændringer i stævnekalenderne på 
klubbens hjemmeside, og (ikke mindst) på 
faegtning.dk. Hvis du er på Facebook, kan du også
med fordel melde dig ind i gruppen "Fægtesport-
ens Venner", hvor der bl.a. nogle gange er opslag 
om nye eller nært forestående stævner.

Vi vil opfordre alle fægtere der føler sig klar, til at 
overveje deltagelse i Condis Kårdecup stævnerne, 
som er et godt sted at få sin stævnedebut. Snak 
med tæner eller bestyrelse, hvis du vil vide mere. 

Ledig post i bestyrelsen

Ved generalforsamlingen i februar fik vi kun besat 
den ene af de to ledige poster i bestyrelsen. Det 
blev vedtaget, at en enig bestyrelse kan indsætte 
en person på den ledige post som menigt bestyrel-
sesmedlem. Hvis du har lyst til at virke for din 
lokale fægteklub, så kontakt os i bestyrelsen for at 
høre nærmere! �


