
Den 3. sportshal – Albertslund Fægteklub 

MÅL for fægteklubben: Flere medlemmer! 
 
Ønske: UDVIKLINGSMULIGHEDER for fægteklubben –  dvs. 
lokaler der giver bedst mulighed for: Flere medlemmer  

 
 
 
Målet er 50 medlemmer inden udgangen af 2020! P.t. er vi 13 efter 

klubstarten i november 2014 
 

Forudsætninger:  

• Plads i lokalet – fægteklubben befinder sig p.t. i et lokale med for lidt plads til flere    
  medlemmer,  specielt for voksne fægtere. 
• Tilgængelighed - Haltider min. 2 gange pr. uge – gerne 3 – øger muligheder for såvel    
   rekruttering  som og fastholdelse – p.t. træning 1 dag pr. uge. 
• Faciliteterne: Jo tættere vi kommer på konkurrencelignende faciliteter, jo bedre sportslig   
   udvikling for såvel bredde som talentudvikling og sportslige resultater 
• Rammerne: Fx. depotrum og gerne klublokale, hvor det sociale liv kan udfolde sig. 



3. sportshal – Behov - Fægtning 

 
BEHOV for Albertslund Fægteklub 
(ud fra mål og forudsætninger) 
 
• Haltider: Min. 2-3 pr. uge på attraktive tidspunkter for børn og unge  
 – gerne på delebasis, men ud fra dette behov. 

 

• Plads i lokalet: min. 20x20m – gerne 30x20 eller mere 
 - Så 15-25 glade fægtere kan boltre sig pr. træningspas. 

  

• En fægtesal – med 4-6 fægtebaner  
  - Så 15-25 glade fægtere kan fægte pr. træningspas. 

 -  4-6 stk. fægtebaner. Konkurrencemål: 2mx14m. 
 - Ikke til stor gene for anden brug af lokalet. 
 - Ikke superdyrt at etablere og vedligeholde. 
 - Mere nedenfor. 
 

• Depotrum – værkstedsrum – fægtning er en udstyrssport med mange stumper og behov 

for depotplads og reparationer. 

• Klublivs-lokale (socialt rum) 
 - gerne på delebasis 



Forskellige muligheder A-D 

 
Piste til konkurrencer 



Mulighed A – Opstregning – ingen el 

 
Mulighed A: Opstregning af 4-6 baner (piste) på 
alm. Idrætsgulv – ingen faste elinstallationer og 
meldestationer 
 
Fordel: Billigt for kommunen 
Ulemper: Apparater, ledninger og oprullere skal 
opsættes og nedtages til hver træning. 
Våben markerer points, når gulvet rammes.  

Materiel til 
opsætning til hver 
træning x 4-6 
sæt!!! 

Plantegning for pist 



Mulighed B-C: En fægtesal  med permanent installerede fægtebaner – aluminiumsplader 
og faste el- og meldeinstallationer 
 

Skal Albertslund Kommune  
have en rigtig fægtesal?  
 
 
 
 
 
Lidt statistik på landsplan: 
 
34 klubber m. 1475 aktive 
2 lokaler udelukkende indrettet  og benyttet udelukkende til fægtning – København og 
Gentofte. 
2 lokaler indrettet til fægtning og benyttet til fægtning og til anden brug – København og 
Vordingborg 

Mulighed B og C – Rigtige fægtesale 



                                       

En fægtesal – København, Ryparken, Østerbro med permanent installerede 
fægtebaner – alu-plader i og kabler i gulv, meldeapparater på væggene. 

Mulighed B 

 



Mulighed B 

 
25x30m 



 
 
 

Øverst:  
Meldeapparat og lamper for 
endevæggene – behov ved 6-8 piste: 
12-16 stk. 
Gulvbokse til kabeltromler – behov: 12-
16 
 

Mulighed B 

 

Øverst: Signalstation til sytring af alle 
meldere – behov 1 stk. 
 
Nederst: Perforerede 
aluminiumsplader I sektioner – behov: 
6-8 baner 

Venstre: 
Tværsnit af 
gulvinstallati
on 
 
Højre: 
Kabeltromler 
(oprullere) I 
gulvbokse. 
Behov: 12-16 
stk. 

Midt: Ledninger 
ført under gulvet 
til forbindelse af 
meldere og 
kabeltromler. 
Behov: 12-16 
 



 
 
 

En fægtesal – med permanent installerede fægtebaner  - Grøndal Muliticenter, 
København Nordvest –  
Bagerst alu-plader (4stk) forrest linoleumsmarkering (4 stk) – 8 apparater og 16 
kabler ophængt i loftet – evt. lamper på vægge 

Mulighed C 

 



 
 
 

Fordel: Kabelophæng i loft sparer anlægsudgifter til kabeltromler og gulvbokse. 
Billigere og nemmere i vedligehold 
Ulempe: Kræver lavere loftshøjde. Æstetikken er ringere 

Mulighed C 

 

Øverst:  
Eventuelt: Meldeapparat og lamper for 
endevæggene – behov ved 6-8 piste: 
12-16 stk. 
 

Øverst: Signalstation til sytring af alle 
meldere – behov 1 stk. 
 

Venstre: 
Kabelophæng 
I loftet. Behov 
12-16 stk. 
 

Øverst:  
Og/ELLER løsning med apparater 
ophængt I loftet 
Nederst: Perforerede 
aluminiumsplader I sektioner – behov: 
6-8 baner 
 



 
 
 

Mulighed D: En kombisal med permanente baner langs væggene  - Hallen gøres 
funktionel til fægtning uden at lægge beslag på hele gulvarealet. Dermed opstår 
en multifunktionalitet, som ikke finder sin lige nogen steder i Verden! En 
fægtesal, som kan bruges til flere formål – når der ikke fægtes. 
 
-Salen kan endnu lettere benyttes til anden aktivitet 
- Under fægtetræningen kan midterareal bruges til gruppeøvelser, 1-1-
undervisning, venteareal og/eller transportable baner opsættes. 
 

Mulighed E: Et meget langt, smalt lokale – kombineret med elinstallationerne i 
”B”/”C” - Foto Reykjavik Fodbold Stadion – fægteklub i kælderen. 

Mulighed D-E 

 

D: 20 x 35 
m 

E:  
65x 
10
m 



 
 
 

Det ville være super 
med spejle og ribber på 

væggene – til teknisk 
og fysisk træning? 

Vi vil gerne dele med 
andre, der vil lege med 

os? 

OBS: Fægtere bider 
ikke – de stikker kun  

Andre plusser 

 

Alu-plader i niveau med gulvbelægning – så 
ingen falder over det 



 
 
 

Træningmiljøet 
 
• Forbedring for  
bredden og 
eliteperspektiv. 
 
• Træning bliver lig 
konkurrencevilkår! 
 
• De rette faciliteter 
for udøvelsen 
 
• Der kan laves 
træningssamlinger 
og ekstratræninger 
 

En fægtesal med permanent installerede baner GØR EN kæmpe FORSKEL for:  

Klubmiljøet - 
identitet 
 
• Her bor vi!  
• Vi er fægtere. 
 
• Frivilligt overskud 
til andre ting end at 
booke haller, 
transportere udstyr 
og opsætte baner.  
 
• Med et fællesskab om 

et socialt rum,  og et 
depot/værkstedsrum 
bliver det ”topdollar”. 

 

Stævner og lejre 
 
• ALF bedre kan 
holde stævner. 
 
• ALF kan være et 
samlingssted for 
landsdækkende 
lejre 
 

Det vil vi få af muligheder: 

Og det koster ikke 
spidsen af en jetjager! 

 
Eksempel: Skal der 
alligevel lægges nyt 

gulv, så koster 
etablering af 

fægtebaner ikke meget 
mere end et alm. 

idrætsgulv.  Det viser 
erfaringen fra de 
andre fægtesale 

 



Med venlig hilsen 
 
Albertslund Fægteklub 
 
Formand - ALF 
Peter Zacho 
22373142 
formand@albertslundfaegteklub.dk 
 
Udviklingskonsulent – DFF 
Martin Wiuff 
5053 6314 
Konsulent-oest@faegtning.dk 
 

Kontakt os for yderligere 
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