Kære Fægtere, forældre og venner
Hermed et ganske kort nyhedsbrev fra Fægteklubben
Indholdet er:
Sjov Lørdag
Julegaver
Dommerkursus

Sjov lørdag
På lørdag er der Sjov Lørdag i Rødovre Hallen. Fægteklubben står for en aktivitet fra klokken 12.00-15.00.
Vi håber at rigtig mange fægtere vil komme og være med, fortælle om sporten til dem der kommer og besøger os. Vi vil
også gennemføre nogle fægtekampe mellem jer, fægtere, så medtag meget gerne fægteudstyr fra træning i eftermiddag.
Vi regner med at lave en vagtplan, så man ikke behøver at stå på standen i alle 3 timer. Meld derfor meget gerne tilbage
til Søren hvis du kommer, på 30 31 39 89 eller formand @roedvrefaegteklub.dk.
Vi glæder os til at se dig.

Julegaver
Det er tid til at få skrevet ønskeseddel, og købe julegaver. Derfor er det måske også nu, du skal have dit eget
fægteudstyr.
I Fægteklubben laver vi en samlet bestiling af udstyr. Nedenfor kan du se hvad forskelligt udstyr koster, samt se en
størrelsestabel, så du får det rigtige udstyr. Men tag også en snak med Mads eller Frederik:
Et par omtrentlige priseksempler
Fægtehandske: 100 kr.
Vest: 450 kr.
Fægtejakke: 750 kr.
Fægte maske: 800 kr.
Fægtebukser: 600 kr.
Kårde: 450 kr.
https://www.fencewithfun.com/abbildungen/Groessentabelle_Kleidung.pdf
Som forældre kan du (diskret) bestille udstyr, ved at sende en mail til formand@roedovrefaegteklub.dk

Dommerkursus for Dummies.
Sammen med de øvrige Vestegnklubber og Fægteklubben Aramis i Dragør, holder vi søndag d. 12. november
dommerkursus for Dummies. Det foregår i ”vores” legesal på Valhøj Skole fra klokken 13.00-17.00
Kurset er for alle fægtere og særligt forældre. Kurset giver en god introduktion til sporten, og giver rigtig god viden når
man står på sidelinjen og hepper. Og så giver det også mulighed for at man kan træde til som hjælpedommer og måske
senere som dommer f.eks. ved MM Vision Cup.
Invitation er vedhæftet, vi håber at rigtig mange har lyst til at være med.
Vi vil meget gerne vide om du kommer, så send en mail til formand@roedovrefaegteklub.dk hvis du kommer.

Kalender de næste måneder – så er det bare om at få skrevet i
kalenderen.

28. oktober: Sjov lørdag – 12.00-15.00 i Rødovrehallen
28. oktober: Ranglistestævnet Trekanten Open – læs mere
her: http://www.faegtning.dk/staevner/kalender/2017/trekanten-open-og-sm-sabel-2017/
4. november MM Vision Cup i Vipperød – læs mere her: http://www.faegtning.dk/staevner/kalender/2017/mm-vision-cupbu-og-kaardecuppen-unge-og-voksne-6-afdeling/
12. november: Dommerkursus – se vedhæftede
21. november: Våbenreperationskursus – se vedhæftede
2. december: Mahauts Julestævne i Grøndals Centret – Læs mere
her: http://www.faegtning.dk/staevner/kalender/2017/mahauts-julestaevne-2017/
20. december: Sidste træning før jul – mere herom senere
3. Januar: Første træning efter nytår
Find os i øvrigt jer:
www.roedovrefaegteklub.dk
https://www.facebook.com/roedovrefaegteklub
https://www.facebook.com/groups/roedovrefaegteklub

På bestyrelsens vegne

Søren Troels Berg
Formand.
T. 30 31 39 89
formand@roedovrefaegteklub.dk

