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REGELSÆT FOR VEJLE 

FÆGTEKLUB 
 
 

Gældende fra tirsdag d. 10. november 2020 og erstatter tidligere udsendte.  
 

Vær opmærksom på, at retningslinjerne kan gennemgå løbende ændringer i forhold til den 
aktuelle C-19 situation lokalt og nationalt. 
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Generelt 
- Vask hænder tit eller brug håndsprit 
- Host eller nys i ærmet 
- Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt 
- Hold afstand og bed andre tage hensyn 
- Medbring egen håndsprit, som du opbevarer sammen med din drikkedunk 
- Klubben har også håndsprit 
- Sprit jævnligt og minimum hver gang du har drikkepause 
- Bliv hjemme ved det mindste tegn på sygdom eller almen forkølelse 

 

Generelt, fægtning 
- Hilsen med kårde ved engarde-linjen efter kamp, ingen albue-hilsen 
- Undgå råb / udbrud 

 

Mundbind 
Personer fra og med 12 år skal bære mundbind før indtræden af hovedindgangen og bære det til 
træningen begynder. Umiddelbart efter træning påføres mundbind igen. Dette er i første omgang 
gældende til d. 2. januar 2021. 
 

Praktiske forhold under træning 
I idrætten er der et forsamlingsforbud på pt. 50 personer inkl. det antal trænere over 21 år, der 
skal til for at sporten kan afvikles forsvarligt. For personer over 21 år er forsamlingsforbuddet 10 
personer inkl. trænere. Dette er foreløbigt gældende til d. 22. november. 
 
Vi har vendt og drejet fordelingen af fægterne nøje, således at vi får den bedst mulige løsning for 
alle – herunder hensyntagen til alder, relationer, niveau, hvornår fægterne normalt træner etc. 
Derfor er fægterne blevet tildelt fast(e) træningsdag(e). 
 
Der kan komme ændringer, hvis vi finder andre løsninger, der kan fungere bedre. Såfremt vi laver 
ændringer, vil I blive orienteret både i gruppen på facebook og på mail.  
 
På næste side kan I se rollefordeling og hvilke træningsdage, den enkelte er blevet tildelt. 
 

Corona-vagt 
I mangel af bedre ord, indfører vi en Corona-vagt, hvis formål er at hjælpe med at overholde 
retningslinjerne. 
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Tirsdag: U12, U14, U17, U21 Fredag: Senior og konkurrencehold 
Træner: Francesco Træner: Francesco 

Hjælpetræner: Rudi Hjælpetræner og ”corona-vagt”: Ditte 

”Corona-vagt”: Ditte  
  

Jonathan Rudi 

Mads Kristian Line 

Lauritz (Kasper) 

Lucas Riccardo 
Emma Anton 

Sofia Christian 
Alma Mads Kristian 

Mikkel Jonathan 

Riccardo Lauritz 

Anton  

Christian  
(Kasper)  

 
Pludseligt opstået sygdom 
Bliver du pludselig dårlig med symptomer på Covid-19, skal du isoleres. I dette tilfælde kalder du 
på Ditte, som så eskorterer dig til anvist sted. 
 

Forældre og/eller tilskuere 
For at kunne styre træningen og forsamlingsforbud, er det udelukkende fægtere, trænere og 
”Corona-vagten” der må opholde sig i hallen. Vi anbefaler, at du henter dit barn ved 
hovedindgangen – husk mundbind, hvis du går ind i forhallen. Har du som forældre eller lign. brug 
for kontakt, så ring på tlf. 2215 1862. 
 

Nye medlemmer 
Der optages ikke nye medlemmer, og der er heller ikke åbent for prøvetimer eller events. Dette er 
i første omgang gældende for resten af 2020. 
 

… til slut 
Hjælp hinanden med at overholde retningslinjerne, og pas på hinanden, så Vejle Fægteklub ikke 
blive kilde til yderligere smittespredning.  
 
Såfremt retningslinjerne ikke overholdes, kan det resultere i bortvisning.  


	Generelt
	Generelt, fægtning

	Mundbind
	Praktiske forhold under træning
	Corona-vagt
	Pludseligt opstået sygdom
	Forældre og/eller tilskuere
	Nye medlemmer
	… til slut

