Kære Fægtere, forældre, venner m.m
Så er vi godt i gang med en ny sæson i Rødovre Fægteklub. Og der er masser af
spændende ting at se frem til, og mange gode ting i nyhedsbrevet – det er også
snart længe siden sidst…
Læs bl.a. i dette nyhedsbrev om:
Nyt fra bestyrelsen
Ny Træner
Dommerkursus
Efterårsferie afslutning
Rødovredagen
Sjov Lørdag
Få Mads som idrætslærer i skolen
Fægtning på ønskesedlen

Nyt fra Bestyrelsen
Hen over sommeren har der været lidt udskiftning i bestyrelsen. Jakobs far, Martin har valgt at træde ud af bestyrelsen.
Da vores suppleant, Voksenfægter Sara, har valgt at melde sig ud af klubben har bestyrelsen valgt at benytte sig af
muligheden som generalforsamlingen gav os, til at vælge en ny Suppleant. Bestyrelsen valgte Jakobs mor, Elsebeth,
som indtræder i bestyrelsen. – så det bliver i familien!
Da Martin var Næstformand skulle vi også finde sådan en – og det blev Antons far, Sebastian. Velkommen til jeres nye
poster, og TAK til Martin for din indsats for klubben.
Lige inden sommerferien fik vi vores nye klubmærker, og vi fik 2 Beachflag, så vi nu kan gøre os lidt mere synlige. Alle
med eget fægteudstyr har fået et mærke, og alle andre kan købe et for 50 kr. Hvis du får dit eget fægteudstyr, så får du
selvfølgelig også et mærke, til at sy på.
Der skal lyde en MEGET stor tak til Magnus’ mormor der har syet mærker på alle klubbens fægtejakker, det er en
opgave, som er rigtig dejlig at få løst af en der har det rigtige værktøj, lyst og tid – TAK FOR DET!
Og nu hvor vi er i navnerunden, så glæder det mig at vi har fået en Våbenmester. Casper, som er voksenfægter, har
sagt ja til sørge for at have et ekstra øje på vores udstyr, så der er styr på det. Alle skal selvfølgelig stadig passe rigtig
godt på vores udstyr, og vi håber at nogle vil give en hånd med, når der skal repareres udstyr m.m. Bettina der også er
voksenfægter har sagt ja til at sørge for at opdaterer hjemmeside m.m.
Alt i alt er det rigtig dejligt at der er mange med til at løfte, det sætter vi i bestyrelsen stor pris på, og takker for.
En anden måde at støtte klubben på, er jo med penge!! – Spred derfor gerne budskabet om at man kan støtte klubben,
enten som Støttemedlem for fra 150 kr. om året eller med konceptet som vi kalder ”Giv en kårde”. Læs mere
her: http://roedovrefaegteklub.dk/onewebmedia/Giv%20din%20støtte%20-%20Giv%20en%20kårde.pdf

Ny træner
I sidste uge havde vi fornøjelsen af at få besøg af Frederik, han har fægtet i mange år og har tidligere været træner i
Hørsholm-Rungsted Fægteklub. Efter en pause, har han fået blod på tanden igen. Han vil derfor gerne komme og være
træner fra efter efterårsferien, men allerede i onsdag var han forbi, og havde fægtetøjet med, så de fleste af de unge fik
lejlighed til at fægte mod ham! Tag rigtig godt imod ham når han for alvor vender tilbage.
Det betyder at vi lige nu har et stærkt trekløver med Mads, Frederik og ofte god hjælp fra Yaseens far Baha.

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.

Våbenreperationskursus
Tirsdag d. 21. november afholder vi sammen med de øvrige Vestegnsklubber Våben-reparations-kursus, hvor du lærer
at reparerer dit eget udstyr, og hjælpe med at reparerer klubbens. Så selvom vi har vores egen våbenmester, så er det
vigtigt at alle kan lidt. – Se vedhæftede.

Efterårsferieafslutning!
Onsdag d. 11. er der sidste træning før efterårsferien. Det bliver en fællestræning for alle børn og unge fra klokken
16.30-19.00, hvor der dels vil være lidt hyggefægtning, dels vil være lidt at spise og underholdning efterfølgende.
Arrangementet er ikke for forældre (denne gang).
Mere information senere, men husk allerede nu, de lidt ændrede mødetider.

Rødovredagen 9. september
Lørdag d. 9. september deltog vi i Rødovredagen, hvor en lang række foreninger, kulturinstitutioner og politiske partier
fyldre Rådhuspladsen og Rådhus plænen. Det var hyggeligt for os der var der, men vi var ikke så mange, for det væltede
ned med regn hele dagen, så det er nok begrænset hvor mange nye medlemmer vi fik hvervet den dag, men der er
heldigvis andre muligheder for at lave noget reklame for os selv, for vi vil rigtig gerne være endnu flere fægtere i Rødovre
Fægteklub.

Sjov Lørdag 28. oktober 12.00-15.00
Traditionen tro deltager vi i Sjov Lørdag i Rødovre hallen, hvor vi får lejlighed til at vise os frem, og lade en masse børn
og voksne prøve at fægte med plastic-våben.
Vi vil rigtig gerne have at I kommer forbi, så vi er så mange på standen som muligt til at fortælle om fægteklubben. Det er
et supergodt sted at blive set.

Få Mads som Idrætslærer
Der er mulighed for at fægtetræner Mads kan komme ud og lave et arrangement med din klasse, hvor de kan prøve at
fægte.
Grunden til at Rødovre Fægteklub gerne vil gøre dette, er fordi du er den bedste ambassadør for klubben. Når dine
klassekammerater synes det er fedt at fægte, vil du bagefter tage dem med til klubtræningen.
Mads står for undervisningen men du skal hjælpe ham og dine klassekammerater.
Hvis du synes at det vil du gerne være med til, så spørg din idrætslærerer om det er noget som de vil være interesseret i.
Alle har fået en seddel med hjem

Fægtning på ønskesedlen
Det er snart jul!!!, og det betyder at ønskesedlen snart skal skrives. Ligesom sidste år, vil vi lave en juleindkøbsrunde,
hvor det er muligt for dine forældre -i hemmelighed – at bestille julegaver. Enten en handske, en kårde, eller hele
udstyret – der er for alle prisklasser. Der kommer mere information om det i løbet af november, men skriv allerede nu
noget på ønskesedlen

Kalender de næste måneder – så er det bare om at få skrevet i
kalenderen.
7. oktober: MM Vision Cup i Gilleleje – Læs mere her: http://www.faegtning.dk/staevner/kalender/2017/mm-vision-cupbu-og-kaardecuppen-unge-og-voksne-5-afdeling/
11. oktober: Fællestræning for alle børn og Unge HUSK TID: 16.30-19.00
18. oktober : Ingen fægtetræning – Efterårsferie
18.-20 oktober: Efterårsfægtelejr i Vordingborg – se vedhæftede.
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

Vi glæder os til rigtig mange gode fægte timer sammen i efteråret!!
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

