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K ære medlemmer 
 
Med regeringens nye tiltag for at bremse smitten i samfundet, lukkes idrætten ned i 
Københavns Kommune fra og med onsdag den 9. december. Det gælder desværre også for 
Fægteklubben Trekanten.  
 
Her er lidt information om, hvad der kommer til at ske i Trekanten fra nu og indtil d. 3. januar: 
 

 Vi afvikler træningen på alle hold mandag d. 7. december og tirsdag d. 8. december. 
 Fra og med onsdag d. 9. december lukker alle klubbens almindelige ugentlige 

aktiviteter indtil d. 3. januar.  
 Juleindledning for B&U-hold og Julemesterskab for Veteraner aflyses. Skulle du have 

været på Winter Camp? Information vil komme på Facebook. 
 Du kan hente dit udstyr i Trekanten mandag d. 7. og tirsdag d. 8. december, hvis du vil 

have det med hjem, mens der er lukket. 
 De fægtere, der er tilknyttet eliteprojektet, falder ind under "professionel idræt" og må 

derfor fortsat træne. I får direkte besked om træningen fra jeres trænere. 
 Al ny information om aktiviteterne i Trekanten vil du fremover kunne finde på 

https://www.trekanten.org/covid19 og på de relevante Facebook-grupper. Disse vil 
blive løbende opdateret.  

 
Afslutningsvis vil vi gerne rose alle klubbens medlemmer, trænere, forældre og frivillige for den 
store disciplin, I har udvist i de sidste mange måneder. Faktisk kender vi til dato ikke til et 
eneste tilfælde, hvor en fægter er blevet smittet i fægteklubben, og det er på grund af jer at 
Trekanten uden ophold har holdt åbent siden juni. I har også udvist stor forståelse for de 
mange besværlige Corona-restriktioner og gjort jeres bedste for at indordne jer. Vi kunne ikke 
være mere stolte over den indsats, som I har udvist.  
 
Trænerstaben vil i den kommende tid melde ud hvilke online-tiltag, der vil blive oprettet. Alt 
information om træning og lignende vil du kunne finde på https://www.trekanten.org/covid19. 
Det kan også anbefales at bruge klubbens Facebook-sider. 
 
Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår 
Vi vender stærkt tilbage i det nye år, når smitten forhåbentlig har taget så meget af, at vi igen 
kan mødes i Trekanten.  
 
Mange hilsner fra 
Trekantens bestyrelse og ledende trænere 
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Find din Facebook gruppe 
 

Vi bruger Facebook som platform for kommunikationen i Trekanten. 

Derfor er det en god ide at finde og blive medlem af den gruppe, som du hører til i.  

Her har du en oversigt over grupperne: 

 

FKT B&U – søndag  For fægterne på Familiefægtning og søndags B&U‐holdet 

FKT B&U – DGI‐byen  For fægterne på B&U‐holdet i DGI‐byen 

FKT B&U Kårde – Torsdag  For fægterne på B&U‐holdet på kårde i Ryparken kl. 16‐18 

FKT B&U – forældre   For B&U‐talentholdet og dem, der fægter B&U‐stævner 

FKT Monday/Thursday  For voksenholdene om aftenen mandag og torsdag 

FKT Adult Beginner  For voksenbegynderholdet om mandagen kl. 17.30‐19 

Olympisk Kraftcenter  Lukket gruppe for klubbens elitefægtere 

 

Hvis du er i tvivl om, hvor du hører til, så skriv til Malte på mtm@trekanten.org. 

 

 
 
 

Fægtek lubben Trek anten 
Fægteglæde, f ællessk ab,  udv ik ling og ambit ioner i  v erdensk lasse!  


