Kære Fægtere og forældre
Hermed februars nyhedsbrev.
Find kalenderen frem, så du får skrevet det hele ind med det samme.
Du kan bl.a. læse om
 Event på Rødovre Bibliotek - 20. februar klokken 11.00-13.00
 Sjov Lørdag – 10 marts klokken 12.00-15.00
 Fægte-film-aften – 17.marts – klokken 18.00-21.00
 Generalforsamling – 21. marts 16.30-19.00
OG så skal fægtestævnerne nederst i nyhedsbrevet selvfølgelig også i kalenderen.
Event på Rødovre Bibliotek
Vinterferien står i Riddernes tegn på Rødovre Bibliotek. Tirsdag er der fægtning på programmet. Det er vores fægteklub
der står for arrangementet tirsdag d. 20. fra klokken 11.00-13.00. Kom endelig forbi, og hjælp med at vise klubben og
fægtningen frem. Mød gerne op omkring 10.45, så vi er klar når dørene åbnes..
Læs mere her: https://www.rdb.dk/arrangementer/andet/ridderdag-med-faegtning
Sjov Lørdag
Traditionen tro deltager vi i sjov lørdag i Rødovrehallen. Således også 10. marts fra 12.00-15.00.
Vi har brug for en masse fægtere der vil hjælpe med at give tøj på, instruere og selv fægte. Skriv meget gerne en mail til
mig, hvis du og dine forældre har lyst til at komme forbi. Når vi har ryddet op samles vi i cafeteriet.
Fægte-film-aften
Sidste år inviterede formanden på filmaften og fællesspisning for børne- og unge-fægterne. Det var en succes, så nu
starter vi en tradition.
Derfor: Lørdag d. 17. marts klokken 18.00 er der noget at spise, og derefter finder vi en god fægtefilm. Det er gratis at
deltage, men send en mail til formand@roedovrefaegteklub.dk og fortæl om du kommer, senest torsdag d. 15. marts.
Daniel og jeg glæder os til at se jer!
Generalforsamling
Årets Generalforsamling afholdes i år onsdag d. 21. marts klokken 16.30. Vi starter med noget fælles program, hvorefter
børn og unge fægtere fægter videre, og forældre og voksenfægtere holder generalforsamling. Derefter er der
fællesspisning!
Dagsorden og bilag udsendes mindst en uge inden mødet.
Vi håber at rigtig mange vil deltage. Allerede nu vil vi dog gerne løfte sløret for at der er masser af ting at lave i sådan en
klub. Og uanset om du kunne tænke dig at sidde i bestyrelsen, feje bagtrappen, vaske noget fægtetøj eller bage en
kage, så er der brug for din hjælp. Og hvis du bare gerne vil høre hvilke tanker vi har i bestyrelsen om det kommende år,
så skal du ikke holde dig tilbage for at komme. Vi håber at alle fægtere vil være repræsenteret på mødet!
Vi vil rigtig gerne være flere
Derfor vil vi rigtig gerne have at du laver reklame for klubben overfor venner, familie kolleger m.m., og hold dig endelig
ikke tilbage for at tage venner med til træningen.
Endelig vil vi gerne opfordre til at skrive, lægge billeder, dele og like indhold på facebookgruppen og facebooksiden, så vi
både kommer i kontakt med hinanden, og får spredt budskabet mest muligt.
Gruppen, til intern snak, stævnekørselsplanlægning, gode billeder
m.m.: https://www.facebook.com/groups/roedovrefaegteklub/
Siden med de lidt bredere historier til alle der gider at læse med: https://www.facebook.com/roedovrefaegteklub/
Stævnekalender for den kommende tid:

03.03.2018.

Condis Kårdecup Kids og Seniorer 2. afdeling - Hellerup
http://www.faegtning.dk/staevner/kalender/2018/condis-kaardecup-kids-og-

seniorer-2-afdeling/
17.03 - 18.03-2018

DM for B&U 2018 - individuelt og hold
http://www.faegtning.dk/staevner/kalender/2018/dm-for-bu-2018-individuelt-og-

hold/
07.04.2018.

Condis Kårdecup Kids og Seniorer 3. afdeling - Kalundborg
http://www.faegtning.dk/staevner/kalender/2018/condis-kaardecup-kids-og-

seniorer-3-afdeling/
05.05 – 06.05.2018

HFK Open - B&U Ranglistestævne
http://www.faegtning.dk/staevner/kalender/2018/hfk-open-bu-ranglistestaevne/

02.-06 - 03.06.2018

Malmø International - kårde og sabel, ind. og hold http://www.faegtning.dk/staevner/kalender/2018/malmoe-international-kaarde-og-

sabel/
08.09.2018.

Condis Kårdecup Kids og Seniorer 4. afdeling – Vordingborg
http://www.faegtning.dk/staevner/kalender/2018/condis-kaardecup-kids-og-

seniorer-4-afdeling/
06.10.2018

Condis Kårdecup Kids og Seniorer 5. afdeling – Gilleleje
http://www.faegtning.dk/staevner/kalender/2018/condis-kaardecup-kids-og-

seniorer-5-afdeling/
03.11.2018

Condis Kårdecup Kids og Seniorer 6. afdeling – Glostrup
http://www.faegtning.dk/staevner/kalender/2018/condis-kaardecup-kids-og-

seniorer-6-afdeling/

Jeg glæder mig til at ses rigtig meget den kommende måneds tid!

På bestyrelsens vegne.

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

