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Indledning:

Klubbens sportschef og trænere vil løbende hjælpe medlemmerne med anbefaling af hvilke
stævner, der er passende for de fægtere, der har lyst til at deltage i turneringer.
Det ses med mellemrum, at stævnearrangørerne kommer med ændringer/rettelser efter den
første information/invitation om de enkelte stævner er offentliggjort. Man bedes derfor jævnligt
kigge på klubbens opslagstavle, klubbens hjemmeside, samt Dansk Fægte-Forbunds (DFFs)
hjemmeside for at holde sig informeret om ændringer.
På DFFs hjemmeside kan man finde
http://www.faegtning.dk/staevner/kalender/.

en

oversigt

over

danske

stævner:

Stævner arrangeret af Den Europæiske Fægtekonføderation (EFC), fx Cadet Circuits (U17) og U23stævner, kan findes på: https://www.eurofencing.info/competitions/upcoming-tournaments.
Denne stævnekalender offentliggøres relativt sent op mod starten på sæsonen omkring primo
august.
FIE-stævner (fx Junior World Cups for U20, samt World Cups, satellit- og Grand Prix stævner for
seniorer) findes på: http://fie.org/competitions/calendar

Aldersgrupper sæson 2018/2019:
Kategori:
Senior:
U23
Junior (U20):
Kadet (U17):
Dreng/Pige (&U)
Puslinge (B&U)
Miniorer (B&U)

Fødselsår:
1998 og ældre
1995 og yngre
1999, 2000 og 2001
2002, 2003 og 2004
2005 og 2006
2007 og 2008
2009 og yngre

Klingestørrelser:
Klinge str. 5
Klinge str. 5
Klinge str. 5
Klinge str. 5
Klinge str. 0, 1, 2, 3, 4, 5
Klinge str. 0, 1, 2
Klinge str. 0

Intensitet og sværhedsgrad:

Udstyrskrav:
FIE
FIE
FIE
FIE
FIE
FFE/FIE
FFE/FIE

Det er altid vigtigt at finde stævner, der passer godt til det niveau man er på. Spørg derfor din
træner, hvilke stævner der passer til dig og dit niveau.
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Bestilling af licens:

Når du skal deltage i et nationalt stævne, skal du have en national licens. Denne bliver oprettet
automatisk til dig ved medlemskab af klubben, og HFKs betaling til DFF for nationale licenser
dækkes af kontingentet for medlemskab af HFK. Ved eventuelle prisstigninger i den nationale
licens (som fx var gratis i 2017), vil HFK-kontingentet blive sat op tilsvarende.
Når du skal deltage i et stævne på Cadet Circuit-turen (U17), der bliver arrangeret af Den
Europæiske Fægtekonføderation, skal du have en EFC-licens. Denne EFC-licens får du ved
henvendelse til sekretaer@hellerupfaegteklub.dk. Den koster pt. 240,- kr. pr. sæson (2018-pris),
bliver opkrævet årligt via KlubModul og bliver fornyet automatisk hvert år medmindre du melder
fra. Klubben orienterer om dette hvert år i juli/august.
Når du skal deltage i et internationalt FIE-stævne, skal du have en FIE-licens. Denne får du ved
henvendelse til sekretaer@hellerupfaegteklub.dk. Den koster pt. 300,- kr. pr. sæson (2018-pris),
bliver opkrævet årligt via KlubModul i september måned og bliver fornyet automatisk hvert år
medmindre du melder fra. Klubben orienterer om dette hvert år i juli/august. Du kan se status på
din FIE-licens og dit FIE-licensnummer på http://fie.org/competitions/licenses.
Efter indførelse af EU-Persondataforordningen i maj 2018 skal alle fægtere med en FIE-licens fra
og med sæson 2017-18 underskrive et samtykke til FIE. Opsamlingsrunde blandt fægtere, der
allerede har en FIE-licens, er foregået i juli-august 2018. Herefter vil fægtere, der for første gang
skal have FIE-licens efter august 2018, blive afkrævet FIE-samtykke i forbindelse med deres
bestilling af den nye FIE-licens.
Du finder yderligere oplysninger om licenser på http://www.faegtning.dk/om-dff/licens/.

Tilmelding til stævner:

Tilmelding til stævner sker via tilmeldingslister på salen eller via din træner. Er du i tvivl, er du altid
velkommen til at tage fat i din træner. Husk at checke tilmeldingsfristen på opslagstavlen.
Tilmelding til de fleste danske og mindre udenlandske stævner sker elektronisk til
stævnearrangørerne via en Ophardt-adgang, som Hugo Dergal og Nick Lapuste har adgang til. Mia
Maja Frederiksen og Majken Linnemann har også Ophardt-adgang som back-up.
Tilmelding til Cadet Circuit og FIE-stævner sker via DFFs sekretariat. Ingen danske klubber kan selv
tilmelde direkte. Derfor er det HFK-sportschefen, der står for en koordineret tilmelding af HFKfægterne til DFFs sekretariat. For kadet- og junior stævner, samt senior Satellit stævner skal HFK v/
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HFK-sportschefen og Majken Linnemann Jensen have indsendt tilmeldingerne til DFFs sekretariat
senest 1 måned + 1 dag før stævnets afholdelse af hensyn til koordinering af
dommer/dommergebyr. Derfor er det meget vigtigt at aftale stævnedeltagelse med HFKSportschefen i god tid, samt bekræfte deltagelse over for Majken Linnemann Jensen i god tid. Den
generelle tidsfrist er efter aftale med DFF-Eliteudvalget og DFF-Sportschefen.

Særligt om World Cup (FIE) stævner:

HUSK at du ikke, på nogen måde, må melde fra ved et World Cup stævne, når du først er
registreret. Man skal pt. betale 500 € i bøde, hvis en fægter eller et hold ikke møder op. Den
regning skal betales af fægteren/holdet. Det er altid godt at tjekke, om du er tilmeldt på
http://fie.org/competitions ud for stævnet, hvor der er et felt, der hedder ”entries”. Her kan du se,
om dit navn står opført. Man kan altid holde sig ajour med gældende regler i FIEs ”BOOK 2.
ORGANISATION RULES”, som findes på http://fie.org/fie/documents/rules (Vælg den linie, der
hedder ”Organisation Rules”).

Udtagelse til EM, U23-EM, OL Zone kvalifikation og VM

Deltagelse i internationale slutrunder for kadetter, juniorer og seniorer kræver, at du først og
fremmest er optaget i Dansk Fægte-Forbunds Bruttolandsholdstrup. Kriterierne for at blive
optaget i Bruttolandsholdstruppen er beskrevet på Dansk Fægte-Forbunds hjemmeside:
http://www.faegtning.dk/aktive/elite/bruttolandshold-kriterier/
Udtagelsesregler for U17-kadet-, U20-junior- og seniorrækkerne til EM, European Games, VM og
OL-zone
kvalifikation
findes
på
Dansk
Fægte-Forbunds
hjemmeside,
http://www.faegtning.dk/aktive/elite/udtagelsesregler-for-kadet-og-junior/
http://www.faegtning.dk/aktive/elite/udtagelsesregler-for-seniorer/

og

DFFs Eliteudvalg er ved at formulere udtagelseskriterier for deltagelse i U23 EM.

Turledere og Hjælpere

Der er pt. ikke ressourcer til at udpege turledere blandt klubbens ansatte trænere. Har du derfor
praktiske spørgsmål til stævnet, kan du kontakte de andre deltagere eller dine trænere. Klubben
arbejder for at facilitere et samarbejde mellem medlemmerne og deres forældre, så det bliver
mere overskueligt at komme af sted til stævner.
Vi er heldigvis velsignet med en fantastisk skare af arbejdsomme fægtere og forældre i klubben,
som yder et stort stykke arbejde med at arrangere de mange ture i ind og udland. Stor tak til alle
frivillige. Til nye fægtere og forældre! Der er altid brug for en hjælpende hånd med at køre en bil,
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lave mad, være turleder eller lign. Så hvis du synes det kunne være spændende at give en hånd
med, så vil vi blive meget glade for at høre fra dig.

Klubstøtte

Der er pt. ingen planer om økonomisk støtte til stævnedeltagelse fra klubbens side, men en evt.
ansøgning herom kan indgives til Fægtekunstens Venner, www.faegtekunstensvenner.net.
Stævneafgift og startgebyr:
Klubben betaler ikke for de enkelte deltageres startgebyrer, hverken individuelt eller på hold. I det
omfang klubben lægger ud for disse udgifter, vil disse derfor blive opkrævet hos de enkelte
deltagere.
Pr. 25. august 2018:
HFKs bestyrelse overvejer på nuværende tidspunkt mulighederne for, at klubben
betaler startgebyr for hold til DM og de Nordiske Mesterskaber i 2019 i
alderskategorierne: U17, U20 og senior. Der fægtes ikke hold til veteran DM. Hvor
det er HFK, der måtte betale for et holdgebyr, er det Sportschefen, der udtager
holdene til DM og NM. Endelig udmelding kommer senest ved udgangen af
november 2018.
Ovenstående er pr. 7. november 2018 ændret til:
På bestyrelsesmøde den 7. november 2018 er det besluttet, at HFK ikke betaler holdgebyr til
senior DM 2019 og NM 2019, som det er sket i tidligere sæsoner. På sigt vil HFK gerne anerkende
fægternes holdindsats, og bestyrelsen vil genoverveje den økonomiske støtte til hold DM og NM
for U17/U20/senior i 2020.
Det er HFKs Sportschef, der udtager HFK-hold til DM og NM. Fægtere, der ønsker at fægte hold,
bedes kontakte Sportschefen.
Gebyr ved afmelding af udenlandske B&U-stævner (stævner for børn og unge til og med kadet):
Der opkræves 500,- kr. for B&U-fægterne pr. start ved et udenlandsk stævne, hvis der afmeldes
efter tilmelding er sket direkte til Hugo Dergal/Nick Lapuste, eller hvis der afmeldes efter man har
skrevet sig på tilmeldingslisten på tavlen på salen.
Dommergebyr:
Deltagelse i danske stævner kan udløse krav om, at klubben enten stiller med dommere eller
betaler et dommergebyr. Eftersom sportschef og trænerteam koordinerer og tilmelder klubbens
fægtere har de også et overblik over om antallet af tilmeldte HFK-fægtere udløser
pligtdommer/dommergebyr. Klubben tilstræber at kunne skaffe dommere blandt klubbens egne
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medlemmer, der har den fornødne dommeruddannelse. Ellers må de deltagende fægtere bekoste
det krævede dommergebyr.
Evt. dommergebyrer i forbindelse med DM (B&U, U17, U20, senior) betales af klubben. Der
opkræves ikke dommergebyr til veteran DM.
Samtlige dommergebyrer i forbindelse med udenlandske stævner skal altid betales af de
deltagende fægtere. Nogle gange kan det forekomme, at deltagelse af andre danske fægtere fra
andre danske klubber sammen med HFKs fægternes deltagelse udløser et dommergebyr.
Trænergebyr:
Hvis klubben med bestyrelsens forhåndsgodkendelse sender en eller flere trænere med til et
stævne, betaler klubben de udgifter til trænerens løn, der er forbundet hermed. Det kunne fx
være et DM. De enkelte deltagere pålægges således ikke udgifter til trænerens løn i denne
forbindelse.
Som hovedregel skal fægterne selv betale fly, ophold og diæter mm for en HFK-træner, hvis
fægterne ønsker trænerledsagelse til et udenlandsk stævne. HFK-Sportschefen skal altid
forhåndsgodkende, at en HFK-træner kan ledsage fægtere til et udenlandsk stævne.

Spørgsmål og yderligere informationer

Spørgsmål kan rettes til HFKs sportschef og trænerteam. Spørgsmål af principiel karakter rettes til
HFK-bestyrelsen.
Ved sæsonstart afholdes der informationsmøder for de forskellige kategorier af fægtere i klubben.
Disse annonceres på salen og på klubbens hjemmeside.
Evt. yderligere informationsmøder annonceres på salen og på klubbens hjemmeside.

HFK-Bestyrelsen, 7. november 2018
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