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K ære fægtere på børne- og ungdomsholdene  
 
Efter at have fået erfaring fra de første uger med udendørstræning er vi klar til at prøve 
at lave udendørs træning for jeres hold. Vi starter nu på søndag d. 10. maj. 

For at finde frem til den rigtige form på træningen tilbyder vi på søndag to forskellige 
hold. På hold 1 træner barnet sammen med en forælder. På hold 2 træner barnet 
alene. Læs mere om de to hold, tilmelding til træningen og hvordan vi overholder 
regeringens retningslinjer nedenfor. 

Vi glæder os rigtig meget til at se jer igen! 
 
_____________________________________________________________________________ 

Vi følger regeringens retningslinjer 
 
Al træning i Trekanten foregår indenfor de retningslinjer, regeringen har lagt. Vi træner i 
grupper med højst 10 personer. Hvis der er flere træningsgrupper, træner de forskellige steder 
på Ryparkens Idrætsanlæg, så vi ikke overtræder reglerne om forsamlinger. Vi holder mindst 2 
meters afstand mellem hinanden, og vi bruger ikke fælles redskaber, så der er ingen fælles 
berøringspunkter. Hvis der bruges markeringskegler eller lignende under træningen, er det kun 
træneren, der håndterer udstyret. 

Alle indendørs idrætslokaler i hele Københavns Kommune er lukket. Det gælder også for 
fægteklubbens lokaler. Man skal derfor møde op til træning omklædt i udendørs træningstøj 
og med en fyldt vandflaske. Vi må hverken bruge omklædningsrum eller toiletter – så det skal 
man have klaret hjemmefra … 

Hold øje med vejret! 
Når man træner udendørs, er vejret en vigtig faktor. Du skal have udendørs træningstøj og 
udendørssko på, og vær altid klædt på efter vejret. Tag hellere lidt for meget tøj på end for 
lidt. Du kan altid tage noget af, når du bliver varm. 

Hvis det bliver rigtig dårligt vejr, træner vi ikke. Hvis vi er nødt til at aflyse pga. af vejret, skriver 
vi det på jeres Facebookgrupper senest en time, før træningen skulle være startet. Så husk at 
holde godt øje med Facebookgrupperne! 

_____________________________________________________________________________ 

Holdbeskrivelser og tilmelding 
 
Nedenfor kan du læse om de to hold og om, hvordan man melder sig til træningen. 
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Hold 1)  hvor barnet deltager sammen med én forælder 
Søndag d. 10. maj kl. 10-11 foran klubben på Ryparkens Idrætsanlæg 
 
Beskrivelse af holdet 
Her følger vi principperne fra ’Fægtning og sjov for hele familien’, der har været lagt ud på 
søndagsholdenes Facebookgruppe. Her møder barnet op sammen med én forælder, som de 
laver øvelserne sammen med under hele træningen. I træningen indgår opvarmning, leg, let 
fysisk træning, fægtebenarbejde og fægtning med skumsværd. 
 
Man må meget gerne melde sig til dette hold, selv om man plejer at gå på et hold, hvor man 
ikke har forældre med til træning. 

Medbring to bolde (typen er ligegyldig) og to skumsværd til træningen. 
Hvis I ikke selv har skumsværd, så kan I købe det i klubben for 50 kr./stk. 

Tilmelding til hold 1 
Man melder sig til træningen ved at følge dette link https://bit.ly/FKTbookBogU. På den måde 
ved vi præcis, hvor mange vi bliver, så antallet af grupper og trænere kan tilpasses. 

_____________________________________________________________________________ 

Hold 2)  hvor barnet deltager alene 
Søndag d. 10. maj kl. 11-12 foran klubben på Ryparkens Idrætsanlæg 
 
Beskrivelse af holdet  
Her følger vi principperne fra vores B&U-talenthold, som nu har trænet udendørs i to uger. Her 
møder barnet op til træningen alene. Forældrene må selvfølgelig gerne følge barnet til 
træning, men de må ikke gå med hen til træningsgruppen, for så bliver vi for mange. 
I træningen indgår opvarmning, fysisk træning og benarbejde. Der indgår også nogle 
træningslege, men fægterne arbejder hele tiden en og en. 

Tilmelding til hold 2 
Man melder sig til træningen ved at følge dette link https://bit.ly/FKTbookBogU. På den måde 
ved vi præcis, hvor mange vi bliver, så antallet af grupper og trænere kan tilpasses. 

 
_____________________________________________________________________________ 

Håber vi ses på søndag! 
 
Fægtek lubben Trek anten 
Fægteglæde,  f ællessk ab,  udv ik ling og ambit ioner i  v erdensk lasse!   

 


