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Godt nytår!

Vi er som klub kommet helskindet igennem 2022, 
der i sammenligning med de store Corona-år 2020 
og '21 var nogenlunde normalt. Undervejs har vi 
måttet sige farvel til fægtere, der ikke ønskede at 
være med mere, men vi har heldigvis også kunnet 
byde flere nye velkommen. Forhåbentlig vil vi i 
2023 kunne opnå egentlig vækst i antallet af aktive
medlemmer.

I december havde vi plast-våbnene med til "Åben Hal" på 
Albertslund Stadion, hvor vi – måske – fik plantet ideen om at gå
til fægtning hos nogle af de forbipasserende. Forhåbentlig kan vi
også i 2023 komme ud og "vise flaget".

Bestyrelse og Generalforsamling

Tiden for klubbens årlige generalforsamling nær-
mer sig. Iflg. vedtægterne skal den finde sted i 
februar, og i år stiler vi imod at afholde den onsdag
d.8/2 2023, med start kl.19. Formel indkaldelse 
sendes til alle medlemmer pr. email senest tre uger
før. Som altid har alle medlemmer fremmøderet, og
aktive fægtere der ikke er i kontingentrestance har 
stemmeret (fægtere under 15 år repræsenteret 
ved forælder eller værge). Læs evt. mere i klub-
bens vedtægters §5, som findes på hjemmesiden 
under menupunktet "Organisation".

I efteråret trak Hans Nis-Hanssen sig fra 
bestyrelsen, så vi er – igen – kun tre til at drive 
klubben. Hvis du - også som forælder til en B&U-
fægter - måske kunne have lyst til at være med, 
så kontakt gerne os i bestyrelsen for at høre mere 
om, hvad det indebærer.

Ferier

I første halvår af 2023 er der usædvanligt mange 
mandage – vores normale træningsdag – hvor 
Albertslunds folkeskoler er lukkede:

• 20. februar – skolernes vinterferie

• 3. marts – første dag i skolernes påskeferie

• 10. marts – 2. Påskedag

• 1. maj – 1. maj (!)

• 29. maj – 2. Pinsedag

• 5. juni - Grundlovsdag

Som udgangspunkt regner vi med at have adgang 
til hallen i vinterferien, men erfaringsmæssigt ved vi
også, at mange er bortrejst. Normalt regner vi med 
at se de fægtere til træning, som ikke har meldt 
afbud, men forud for vinterferien må man også 
gerne melde ud hvis man regner med at komme til 
træning i uge 8.

Når de andre "lukkedage" nærmer sig, melder vi ud
vedr. hvorvidt vi forventer at kunne gennemføre 
træning disse dage. 

Datoer for stævner o.a.

Her i 2023 håber vi at se flere af vores fægtere 
deltage i stævner. Som en hjælp til at undgå 
konkurrerende aftaler i kalenderen, er her en over-
sigt over kommende stævner m.v., sådan som vi 
pt kender dem. Kolonnerne "K" og "S" viser 
relevans for hhv. kårde og sabel:

Kalender med kommende danskekårde- og sabelstævner.

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 træner eller bestyrelse, hvis du vil vide mere, 
bl.a. om lån af udstyr. �


