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K ære medlemmer i  Trek anten 
 
Jeg kan lige nå det! Februar slutter først om nogle timer… 
I dette nyhedsbrev kan du læse mere om alt fra Corona-virus til klubtøj. 
 
God læselyst! 
Lene Jensen, formand og nyhedsbrevredaktør 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Sådan håndterer Trek anten risik oen f or Coronav irus 
 
Bestyrelsen forholder sig på nuværende tidspunkt til de retningslinjer, som er udsendt af 
Sundhedsstyrelsen, Udenrigsministeriet, WHO, DIF og FIE i forhold til foreningens 
aktiviteter (daglig træning og deltagelse og afholdelse af internationale stævner og 
træningslejre). Det anbefales dog, at der tegnes afbestillingsforsikring og rejseforsikring i 
forbindelse med stævnerejseaktiviteter.  
 
Situationen følges naturligvis nøje i lighed med i resten af verden og skulle der ske 
ændringer i anbefalingerne, vil vi orientere om det. 
 
Som udgangspunkt opfordrer bestyrelsen til udvise sund fornuft og omtanke, herunder: 
 

 Ved sygdom eller sygdoms symptomer generelt: Bliv hjemme fra træning og 
stævner 

 Ved rejse til eller fra berørte regioner: Følg Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
 Ved viden om kontakt med personer, der har været i forbindelse med de berørte 

regioner: Følg Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
 
Da god håndhygiejne er et vigtigt led i at minimere smitte, opfordrer bestyrelsen alle til 
at være grundige med at vaske hænder hyppigt. Desuden indkøbes håndsprit, som vil 
blive sat frem til fri afbenyttelse på fægtesalen. 
 
Vil du vide mere om Corona-virus, så se Statens Serum Instituts hjemmeside: 
 
https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus 

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-
AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar  
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Det  ny e k lubtøj  l igger k lar t i l  dig i  k lubben 
 
Så kom det endelig frem, klubtøjet. Hvis du ikke allerede har hentet din bestilling, så kig i 
kasserne i mødelokalet, om der ikke skulle være en pose med dit navn på. 
 
Vi har desværre konstateret, at ikke alt er blevet leveret som bestilt. Hvis du ikke kan finde, 
hvad du har bestilt, så kontakt Frank på frank.ruszkai@trekanten.org. Han har også en liste med 
alle bestillingerne, hvis du ikke længere kan huske, hvad det egentlig var, du bestilte. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Ti lmeldingen t i l  Trek antens sommerlejr  er åben 
 
Hvis du vil med på vores kæmpe sommerlejr i Sakskøbing, så kan du tilmelde dig allerede nu 
og sikre dig en af de ca. 110 pladser, der tildeles efter først-til-mølle. Få mere information og 
tilmeld dig på https://camp.trekanten.org/  
 
Lejren er international, spækket med dygtige trænere, for alle aldre og den varer fra d. 4.-8. 
august. Man kan deltage i hele lejren eller vælge hvilke dage, man kan være med. Din træner 
kan fortælle mere om lejren til alle, der har spørgsmål. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
V i v i l målret te v ores rek rut tering – f ortæl os,  hv ordan du f andt  Trek anten 
 
Et af bestyrelsens største fokusområder er i øjeblikket rekruttering. Vi vil nemlig rigtig gerne 
give dig endnu flere at fægte med. I den forbindelse har vi brug for at vide, hvorfor du startede 
til fægtning og hvordan du fandt Trekanten. Vi har lavet et lille spørgeskema med fem enkle 
spørgsmål: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOauo9t1MRArlpBbwOkAtrdxxIg4dmLU9WwXg
7RFKXIfoujQ/viewform  
 
Håber du vil bruge 1 minut på at gøre os klogere :-)  
Dit svar vil være bestyrelsen en stor hjælp i forhold til at målrette rekrutteringsindsatsen. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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K øb dit  f ørste v åben med rabat  
 
Hvis ikke du går på et børnebegynderhold eller på begynderholdet for voksne, skal du købe 
dit eget våben og kropsledning, når du bliver medlem i klubben. Vi har denne regel, fordi vi 
før har brugt, hvad der svarer til to trænerlønninger om året på reparation af ødelagte klub– 
våben og ledninger. De penge vil vi fremover gerne bruge på ting, der udvikler klubben. 
 
Klubbens egen leverandør Poul Gandrup fra Uhlmann Danmark tilbyder derfor en startpakke 
med 5 % rabat på våben og kropsledning til nye fægtere. Du kan fortsat gratis låne fægtetøj, 
handske og maske i klubben. 
 
Læs mere om hvordan du bestiller dit første våben med rabat her: 
https://cd5ba806-fcad-493e-8160-
613473b9c7d7.filesusr.com/ugd/8d470c_50a20c7c0a4d4356bd2f398b72da73c3.pdf  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
K øbenhav nsmestersk ab 2020 – ny  deltagerrek ord!  
 
I år slog vi alle rekorder på deltagerantallet: Hele 81 starter havde vi på de tre hverdagsaftener, 
som stævnet varede. Især torsdag var der tryk på med 46 starter på kårde. Alle aftener blev 
afviklet i fineste stil og i en rigtig god stemning, som vi fik ros for af mange af deltagerne. 
 
Tak til alle deltagerne, som var gode til at hjælpe med at dømme. 
En særlig tak til Theis og Chrulle, der styrede den digitale del af stævnet på allerbedste vis. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Træningslejr  f or piger og k v inder d.  14 .-1 5.  marts 
Efter nogle års pause afholdes der igen træningslejr kun for piger og kvinder. Denne gang er 
det Hellerup Fægteklub, som lægger lokaler til, og jeg anbefaler lejren på det varmeste. De 
tidligere gange, den har været holdt hos os, har det været en supergod oplevelse både 
fægtemæssigt og socialt. 
 
Du kan deltage i lejren, hvis du er kadet, junior, senior eller veteran. Og kvinde, selvfølgelig! 
Læs mere om lejren her: https://www.faegtning.dk/media/4432/traeningslejr-for-kvinder-
hellerup-14-150320-invitation.pdf 
 
_____________________________________________________________________________________ 



   Nyhedsbrev – februar 2020 

    

Side 4 af 5 
 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Godt  ny t  t i l  dem, der rejser t i l  stæv ner 
 
Danmarks Idræts Forbund har lavet en aftale med SAS om fordelagtige priser og vilkår for 
sportsfolk. Så hvis du skal ud og rejse til stævne, så tjek det her før du bestiller billetten: 
 
https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/2/sas-s-sport 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Det  arbejder besty relsen med lige nu… 
 
Udviklingsplanen er det vigtigste arbejdsområde lige nu, og det er et super spændende 
arbejde at lægge køreplanen for klubben i de kommende fem år. Vi er nu ved at lægge 
handlingsplaner, og i marts mødes hele bestyrelsen til en halvdags workshop om 
udviklingsplanen, hvor vi tager et ordentligt ryk i retning af at stå med en færdig plan inden 
sæsonens afslutning. 
 
 
Generalforsamlingen er på vej og holdes i år d. 26. maj. Derfor er vi ved at lægge sidste hånd 
på årsregnskabet og budgettet, og vi kigger på nye forslag og bestyrelsens sammensætning. 
Vi skal bruge bl.a. bruge en ny suppleant i år, og hører gerne fra dig, hvis du kunne tænke dig 
at give en hånd med i bestyrelsen. 
 
Vi vil gerne kunne tilbyde det bedste af det bedste i klubbens daglige træning. For at sikre 
økonomi til fremtidig udvikling og drift har vi brug for at have endnu mere indtægtsgivende 
virksomhed. Vi har derfor dannet en arbejdsgruppe, der har sat gang i de første tiltag. Hvis du 
har gode ideer til indtægtsgivende virksomhed, så giv formanden et praj på 
lene.jensen@trekanten.org. Det vil vi blive rigtig glade for! 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Det  sk er i  den k ommende periode 
 
Træningslejr for kvinder, d. 14.-15. marts i Hellerup Fægteklub 
Læs mere om lejren her: https://www.faegtning.dk/media/4432/traeningslejr-for-kvinder-
hellerup-14-150320-invitation.pdf Tilmelding og betaling sker individuelt. 
 
Burger og biograf for onsdag- og fredagsfægtere, fredag den 27. marts kl. 18 
Efter fredagstræningen den 27. marts laver B&U-udvalget mad til fægterne. Så spiser fægterne 
sammen og tager en tur i biografen og ser en aktuel film. Læs mere på opslaget i klubben. 

Senior-DM, d. 25.-26. april i Trekanten  
Hold øje med invitationen, når den kommer på hjemmesiden og på salen. 
 
Generalforsamling i Trekanten, d. 26. maj kl. 17.30-19.45  
Vi spiser sammen kl. 17.30-18.15 og fortsætter med selve generalforsamlingen fra kl. 18.15-
19.45. Bagefter er der hygge i klublokalet. Du får indkaldelsen sendt direkte, men noter datoen 
allerede nu.  
 
 
 

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


