
  
 

Glædelige udvikling! 

Sidste uge så det lidt sort ud. Vi var tvunget til at foretage en ændring af mandagstiden til torsdag. Det løste 

nogle problemer, men skabte samtidigt også nye problemer. 

Tre dage senere fik vi pludselig at vide at kommunen alligevel havde fundet tid til os om mandagen, så vi nu 

har to tider i DGI-Byen. Vores gamle mandagstid og en ny om torsdagen. 

Først ville vi have rykket alle tilbage om mandagen. Men så opstod ideen om for første gang i mange år at 

kunne tilbyde to ugentlige træninger for vores yngste fægtere. 

Vi vil derfor fremover holde fast i begge tider. Det vil give mulighed for at de unge fægtere i DGI-Byen vil 

kunne træne to gange fremover. Det betyder at fægterne kan blive lagt dygtigere og at vi vil kunne tilbyde 

flere træninger og forhåbentlig tiltrække flere folk til fægtningen. 

Nogle vil sikkert kun kunne komme en gang, andre vil kunne begge gange. Tiderne ser altså sådan her ud 

nu: 

Mandag klokken 15:30 til 17:00   Forsamlingshuset  Malte & Kolja 

Torsdag klokken 16:00 til 17:30   Forsamlingshuset  Kolja & Felix 

Det vil ikke koste ekstra at deltage i begge træninger. Så alt forsætter som vanligt.  

Der er rigtig mange der fægter i DGI-Byen nu. Men vi vil nu have plads til flere fægtere. I er derfor meget 

velkommen til at reklamerer lidt for fægtesporten i jeres omgangskreds. Vi vil være rigtig glade for at byde 

endnu flere velkommen i Fægteklubben Trekanten. 

Udstyr 

Vi anbefaler meget at alle for anskaffet sig en fægtehandske ret hurtigt. Vi har en fægteforhandler i 

klubben. 

Poul Gandrup 

Prinsessegade 89.4.tv 

1422 København K 

Tlf: 23 42 97 89 ( kl.17-18) 

Mail to: poul@gandrup.org 

https://trekanten.org/sporten/udstyr  

Hvis du har nogen spørgsmål ang. Udstyr så er du altid velkommen til at spørge trænerne på holdet. Så skal 

vi nok hjælpe med at finde den rigtige størelse, mærke osv. 

Spørgsmål ang. Træningerne i DGI-Byen kan rettes til: 

Malte Trier Mørch 

tlf. 26 83 44 08 

mtm@trekanten.org  


