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Indbydelse til Senior DM 2017, der afholdes 

fredag d. 25. august, lørdag d. 26. august og søndag d. 27. august 2017 
 

Fægteklubben Trekanten har fornøjelsen, i samarbejde med Dansk Fægte-Forbund, at 
indbyde til Danmarksmesterskaber i fægtning for seniorer.  

Invitationen dækker i år både individuel og hold. For at sikre den bedst mulige afvikling 
af stævnet vil DM i år starte fredag eftermiddag med sabel.  

Stævnet er tilrettelagt således, at disciplinerne individuel og hold på hvert våben afvikles 
henover denne samme dag. Dermed giver det mulighed for, at en fægter kan stille op på 
alle 3 våben, samt at fægter man kun 1 våben og gerne vil stille op til individuel og hold, 
kan det klares på samme dag. 

I år er kravet om pligtdommere på forsøgsbasis fjernet, til gengæld er entreen forøget 
for at kompensere for de øgede udgifter til at skaffe dommere.  
 
 

Sted:    Fægteklubben Trekanten 
   Ryparkens Idrætsanlæg, Lyngbyvej 110 
 
Kontakt:   Fægteklubben Trekanten 
   https://trekanten.org 
   tournament@trekanten.org 
 

Program:   Fredag d. 25. august:   Registrering og våbenkontrol fra kl. 15.30.  

        Dommermøde kl. 16.15 
   16.30  Herre sabel, individuel 
   16:30  Dame sabel, individuel 
   19.30  Sabel, hold 

   Nævnte tider er for sidste registrering. Der forventes fægtestart senest 30 min. herefter. 
 
   Forventede finaletider: 
   18:45 Dame sabel, individuel 

19.15 Herre sabel, individuel 

   20:00 Sabel hold 
  

https://trekanten.org/
mailto:tournament@trekanten.org
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Program:   Lørdag d. 26. august:   Registrering og våbenkontrol fra kl. 08.00.  

        Dommermøde kl. 08.45 
   08.30  Herre kårde, individuel 
   09:00  Dame kårde, individuel 

   14.30  Herre kårde, hold 
   15:00 Dame kårde, hold 
   Nævnte tider er for sidste registrering. Der forventes fægtestart senest 30 min. herefter. 
 
   Forventede finaletider: 
   14.00  Herre kårde, individuel 
   14:30  Dame kårde, individuel 

   17.00  Herre kårde, hold 
   17:00 Dame kårde, hold 
 

Program:   Søndag d. 27. august:   Registrering og våbenkontrol fra kl. 8.00. 

        Dommermøde kl. 8.45    
   08.30   Herre fleuret, individuel 
   09:00   Dame fleuret, individuel 

   14.30   Herre fleuret, hold 
   14:45  Dame fleuret, hold 
   Nævnte tider er for sidste registrering. Der forventes fægtestart senest 30 min. herefter. 
 
   Forventede finaletider: 
   14.00   Herre fleuret, individuel 
   14:15   Dame fleuret, individuel 

   16.30   Herre fleuret, hold 
   16:45  Dame fleuret, hold 
 

Tilmelding:   Senest d. 19.8.2017. Tilmelding foretages klubvis til  
    http://online.ophardt-team.org/reg/?nation=DEN 
 

Resultater:  Opdateres løbende på http://fencingworldwide.com 
    

Alderskrav:  Fægtere fra aldersgruppen kadet (yngste årgang 2003) og ældre kan deltage. 
 

Dommere:   Klubberne er i år ikke forpligtiget til at levere pligtdommere. 
 

Startgebyr:   Individuel 200 kr. pr. våben 
   Hold 400 kr. pr. våben 
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   Betal kontant, med VISA eller MasterCard på iZettle (gebyr) eller på MobilePay. 
 

Reglement:   FIE/DFF: http://www.faegtning.dk/media/2902/staevneregler-seniorer-udkast.pdf 
   Der fægtes med 800/1600 N udstyr 

   Individuel: 
Seedning iht. ranglisten. 
Der fægtes 1 indledende runde - alle går videre til direkte udslagning.  

   Herefter direkte udslagning. 

   Hold: 
Seedning baseres på holddeltagernes placeringer i den netop afholdte individuelle 
konkurrence. Holdet med den laveste placeringssum seedes først, ect.   
Alene summen for de 3 bedst placerede fægtere på hvert hold medregnes.  
Fægtere, som ikke har deltaget i de individuelle konkurrencer, tildeles alle samme 
placeringstal direkte efter den sidst placerede fægter i den samlede slutstilling. 
Ved samme placeringssum mellem holdene trækkes lod under overværelse af holdenes 
holdkaptajner.  
 
Ved færre end 5 hold afgøres konkurrencen gennem at alle møder alle i en pulje – 
resultatet af puljerunden er det endelig resultat.  

  
Ved 5 hold eller flere fægtes direkte udslagning med tableau på baggrund af 
ovenstående seedning. Der fægtes om alle placeringer i 8/16-tableau.  

 

Materielkontrol:  Der kontrolleres våben, masker, ledninger, elveste/jakker m.m. 
 

Pokaler: Indehavere af DM-pokaler og ranglistepokaler bedes medbringe disse til DM m.h.p. 
overrækkelse og gravering. Ranglistepokaler overrækkes, jf. reglementet, først ved 
første stævne i den ny sæson. Pokalerne afleveres til stævneledelsen. 
https://www.skyfish.com/p/danskfaegteforbund/663109. 

    

Transport:   S-tog: Linjerne A, H og F til Ryparken station. Herfra 3 min. gang. 
   http://www.rejseplanen.dk 
 

Forplejning:   Der vil være udsalg af sandwich og div. varme og kolde drikke. 
 

Overnatning:   ANSGAR HOTEL 
   Colbjørnsensgade 29 
   1652 Copenhagen V 
   Tel.: 33 21 21 96 
   E-mail: booking@ansgarhotel.dk 
   http://www.ansgarhotel.dk 

http://www.faegtning.dk/media/2902/staevneregler-seniorer-udkast.pdf
https://www.skyfish.com/p/danskfaegteforbund/663109
http://www.rejseplanen.dk/
mailto:ansgar@ansgar-hotel.dk
http://www.ansgarhotel.dk/
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   Priser: Fægtere, der booker via hotellets egen hjemmeside www.ansgarhotel.dk og 
   anfører booking-kode i bemærkninger, får 10% på de på hjemmesiden anførte priser. 
   Booking-kode: "Fencing 2016" 

 
   SAGA HOTEL 
   Colbjørnsensgade 18-20 
   1652 Copenhagen V 
   Tel.: 33 24 49 44 
   E-mail: booking@sagahotel.dk 
   http://www.sagahotel.dk 
   Priser: Fægtere, der booker via hotellets egen hjemmeside www.ansgarhotel.dk og 
   anfører booking-kode i bemærkninger, får 10% på de på hjemmesiden anførte priser. 
   Booking-kode: "Fencing 2016" 
 

mailto:%20booking@sagahotel.dk
http://www.sagahotel.dk/

