Sociale arrangementer

Klubben afholder udover sportslige aktiviteter også en række sociale arrangementer, som
vi meget gerne ser, at samtlige medlemmer deltager i. Det kan være arrangementer i forbindelse med den faste træning eller arrangementer uden for træningen, som julearrangement, fastelavn etc.

Passivt medlemskab/støttemedlem

Ved at melde dig ind i Fægteklubben Aramis Dragør som passivt medlem/støttemedlem
bidrager du økonomisk til klubbens drift, og du er tættere på klubben og alle aktiviteterne.

Medlem af

Du får fx klubbens nyhedsbreve og andre informationer, så du hurtigt kan springe på, hvis
der er en opgave, der har din interesse.

Fægteklubben Aramis Dragør og det internationale samarbejde

Fægteklubben Aramis Dragør er en af omkring 30 fægteklubber i Danmark, men den eneste på Amager.
Klubben er optaget i Dansk Fægteforbund og derved også en del af både Danmarks
Idrætsforbund, DIF og af Team Danmark. Dansk Fægteforbund er ligeledes en del af både
det europæiske og det internationale fægteforbund. Således deltager danske fægtere ved
NM, EM, VM og OL

Fægteklubben Aramis Dragør takker følgende virksomheder for
deres støtte

www.aramis-faegtning.dk
September 2016
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Medlem af Fægteklubben Aramis Dragør

Træningstider i Hollænderhallen
Børn og unge

Tirsdag kl. 16.00 - 18.00
Torsdag kl. 18.00 - 20.00

Voksne

Torsdag kl. 20.00 - 21.30

Fællestræning (voksne, børn og unge)
Søndag kl. 10.00 - 12.00

www.aramis-faegtning.dk

Kontingent

Aktive betaler 1.200,- pr. år.
(Opkræves halvårligt med 600,-)
Passive/støtte medlemskab 300,- pr. år.

Prøvetræning

Klubben træner i Hollænderhallen på balkonen, som Dragør Kommune har stillet til rådighed. Hvis du har lyst til en prøvetræning nogle gange, så er du meget velkommen!
Giv lige klubbens trænere besked om, at du dukker op via mail traener@aramisfaegtning.dk - så er vi klar til at tage i mod dig!

Fægteklubben Aramis Dragør tilbyder alle at fægte
Fægteklubben Aramis Dragør er en nystartet fægteklub, der blev stiftet den 24. maj 2016
og holder til i Hollænderhallen i Dragør.
Klubben er for alle, der ønsker at fægte. Vi fægter fortrinsvis kårde og fleuret.

Udstyr

Når du starter med at fægte i klubben, er det ikke noget krav, at du har eget udstyr. Klubben råder over udstyr, som du til at starte med, kan låne ved træning. Efter en periode er
der dog en forventning om, at du investerer i eget udstyr.

Vi vil hjælpe hvert enkelt til at få mest muligt ud af medlemskabet af klubben.

Udstyr kan købes brugt, hvilket klubben anbefaler, når du stadig ikke er udvokset.

Vi har en samarbejdsaftale med den rumænske fægtetræner Nick Lapuste om faglig bistand i forbindelse med vores udviklingsarbejde, for at sikre vores medlemmer de bedste
udviklingsmuligheder

Du skal dog altid selv medbringe indendørs træningssko, langskaftede strømper, joggingbukser/lange træningsbukser og en t-shirt, men så er du også klar.

Fægtning er en gammel traditionsrig sport , og sporten har været på programmet ved de
moderne Olympiske Lege siden starten i 1896.

Det kan også anbefales at have et håndklæde og drikkedunk i nærheden, når du træner, da
der er en hvis risiko for at komme til at svede.

Danmark har været flot repræsenteret gennem tiden, men desværre ikke ved OL i Rio.
Men måske du skulle prøve at kvalificere dig til OL i 2020, 2024 eller 2028 eller bare have
det lidt sjovt og hyggeligt sammen med nogen ligesindede.

Stævner

Mød op i Hollænderhallen til en træningsdag og prøv kræfter med noget nyt.

Stævner har ofte en mindre egenbetaling til deltagelse og til kørsel.
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Meget hurtigt vil du blive tilbudt stævnedeltagelse. Uanset om du er ung eller voksen begynder eller rutineret, er der mange gode stævnemuligheder
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