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EN FÄKTTÄVLING – VAD ÄR DET?

- En fantastiskt rolig, inspirerande och lärorik aktivitet

- Individuell tävling och lagtävling

- En vinnare individuellt eller som ett lag (3+1)

- Tävlingssystem beroende på ålder

- Standard 5-stötsmatcher i poule och 15-stötsmatcher i 
direktutslagningen (direkteliminationen)

- U11 har 4-stötsmatcher och DE till 10 stötar 

- Rankingen bestämmer placering efter pouleomgång och 
ingångsplacering i direktutslagningstablå

- Lagtävling i form av stafett till 45 stötar (3*3 matcher till 5 stötar)

- Lokala, regionala, nationella och internationella
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TRE DELAR AV EN TÄVLING

Före tävlingen

- Planera in tävlingen i samråd med tränaren i god 
tid före tävlingen

- Säkerställ att Du har tävlingslicens

- Säkerställ att du har den nödvändiga utrustningen 
för att tävla i den klass du skall tävla

- Kontrollera att du är anmäld till tävlingen av 
klubben i Ophardts tävlingssystem

- Lär dig din utrustning och hur man fixar de 
enklare felen

- Dubbelkolla att klubben har med reservutrustning 
till tävlingen

- Hämta ut eventuell låneutrustning i veckan före 
tävlingen



TRE DELAR AV EN TÄVLING

Under tävlingen

- Ät en ordentlig frukost i god tid före tävlingen (2-3 timmar)

- Säkerställ att du har med all utrustning och tag en plats där 
klubbens fäktare håller till för uppvärmning

- Kontrollera att du är med på deltagarlistan

- Kontrollera din utrustning i vapenkontrollen om det är någon 
sådan

- Värm upp cirka en timme före start och fäkta några matcher 
med kamrat (er)

- Lyssna på upprop och gå till den pist du skall fäkta på i god tid 
och låt domaren pricka av dig

- Fokusera på din egen fäktning och drick och ät (lättare mat) 
under tävlingen

- Kontrollera resultaten som domaren för in i protokollet

- Tala med din tränare och be om hjälp om du behöver



TRE DELAR AV EN TÄVLING

Under tävlingen

- Kontrollera resultaten i poulen, 5 minuters 
protesttid

- Index ligger till grund för ranking och/eller 
slutresultat

- Ibland 2 pouleomgångar och ibland 1 
beroende på deltagarantal och tillgång på 
pister/domare

- Resultaten rapporteras normalt på webben



TRE DELAR AV EN TÄVLING

Efter tävlingen

- Fundera själv igenom vad som gick bra och vad som 
gick mindre bra

- Stäm av med tränaren och kom överens om vad du 
behöver träna mer på till nästa tävling

- Jobba med de moment som du och tränaren 
kommit överens om

- Våga använda träningarna till att pröva nya saker 
samt öva på det du behöver förbättra

- Planera in nästa tävling



Klädsel och utrustning beroende på åldersklass

KLÄDSEL PÅ TÄVLINGAR

CE-märkning är en produktmärkning inom främst EU men även inom EES. 

Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne ('i överensstämmelse med 

EG-direktiven'). En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området utan ytterligare krav.



- När kan/skall jag börja tävla?

- Sankt Erikscupen är en regional 
serietävling i åldrarna U11, U13, U15

- Fem deltävlingar per år

- Tävlingen går i Stora Mossenhallarna

- Nationella s k Mastertävlingar dit 
klubben ordnar gemensam resa, 
Kalmar, Helsingborg, Malmö, Göteborg

- Ungdoms SM i Karlskrona i maj

- Nästa steg är Junior-SM och Senior-SM 
samt internationella tävlingar

VILKA TÄVLINGAR REKOMMENDERAS



- Mer information kan Ni hitta på 
klubbens hemsida www.angbyfk.se

- Visa hemsidan och informationen om 
tävlingar

MER INFORMATION PÅ HEMSIDAN

http://www.angbyfk.se/

