
Jønssons Pokal – et fint stævne i det svenske 

Jønssons Pokal er et traditionsrigt stævne i Malmø, hvor Trekanten har før har leveret gode 

resultater, så der var lagt op til en spændende weekend. 

I Jønssons Pokal fægtes der kun i 2 kategorier – Ældre ungdom (U15) og Yngre ungdom (U13). I 

U15 fægtede Steffen Gjaldbæk (5) og Anton Kortzau (10) og i U13 fægtede Jonas Karlsen (1), 

Christopher Horn (2), Julius Thorbek Manz (3) og som yngste Trekanten fægter Theo Schwartz 

(12) der fægtede over kategori. 

I U15 klarede drengene sig fint med en femteplads til Steffen og tiendeplads til Anton. 
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I U13 var Trekantens drenge dog ret dominerende og besatte tog både 1(Jonas Karlsen), 2 

(Christopher Horn) og 3 (Julius Thorbek Manz) pladsen efter en dag med fin fægtning og god 

læring, som at det ikke altid  er vigtigt at vinde hurtigt, men give tid og være mere taktisk og 

planlægge som Malte rådgav flere. Theo Schwartz der er 10 år og fægtede over kategori i U13 

klarede sig også fint og kom op i den bedste trediedel af kategorien med en 12 plads. 



 

 



  

Det er muligt at holde 2. advent, selvom vi deltager i Jönsson  

Efter de individuelle kampe lørdag kom søndagen, hvor der skulle fægtes hold.  

    

Trekanten stillede op med følgende hold: 

Ældre ungdom: Steffen, Anton & Asger 



  

her stillede 4 hold op og vores tre Trekantsdrenge kæmpede bravt. Det blev til en 4. 
plads, men de var meget tæt på at vinde to af kampene. Mod hold ” GFK Göteborg 2” 
tabte vi 45/44 og alt for spændende blev det i den sidste kamp mod det andet ”GFK 
Göteborg” hold. Steffen skulle tage over i sidste runde og den stod 40/28 til de andre! 
Steffen gjorde en heroisk indsats og indhentede mange point – desværre indhentede 
tiden os også og den blev 45/41 til Göteborg.  Men hold da op – hvor var det 
spændende og sejt gået! 

Yngre ungdom: Jonas, Julius & Christopher.  

Her stillede 3 hold op og det blev guld til Trekanten. Første kamp vandt de 44/16 & den 
anden kamp 45/6. Stort tillykke med guldet og dejligt at se jeres flotte samarbejde. 

Vi var hurtigt færdige og var retur i København omkring kl.13.30, så 
adventshyggen var der også plads til. 

Stort tak til Anne Kirstine som fantastisk koordinator – det spiller bare. 

Stort tak til Felix og Malte, som var med som trænere og dommere. – det spiller 
også bare   


