Turen går til Malmö International april 2017.
Så har Varde Fægteklub været til stævne. Det var (igen) sjovt, hårdt, negle- og tænderbidende, træls og
godt.
Fredag eftermiddag rejste Laura, Stine og Flemming mod
København for at deltage i Malmö International 2017, som
er et kvalifikationsstævne til Landsholdstruppen. Sofie skulle
også have været med, men pga. sin forstuvede fod må hun
blive hjemme fra stævner lidt endnu. Vi havde fået
familieindkvartering ved Berg’erne, så turen stoppede
fredag aften i Valby. Lørdag morgen (meeeget tidligt) stod vi
op, spiste morgenmad og kørte til hallen i Malmö, hvor vi
brugte laaaaang tid på registrering og våbenkontrol – mest
fordi vi ankom samtidig med alle andre Efter opvarmning
gik Laura på pisten i Junior og fægtede godt både i runderne
og i udslagning. Det er et stykke tid siden sidste stævne, så
spidsfølelsen samt ”det at turde gennemføre aktionerne”
skulle liiige pudses af igen. Laura endte på en fin 7. plads.

Det er vigtigt at holde energiniveauet oppe!!!

Bagefter skulle Laura fægte Senior, hvor rusten var banket tilstrækkelig af så forsigtigheden blev kastet
væk. Der blev sat gode point og vundet gode kampe og Laura endte med en flot sølvmedalje- tillykke 
Stine skulle fægte egen kategori, hvor der var mange nye ansigter – som dog har fægtet i lang tid, vi har
blot ikke mødt dem alle endnu. Stine fægtede godt og stabilt og endte med at tabe semifinalen til en
velfægtende venstrehåndet tysker, der bagefter sikkert vandt finalen. Stine fik derfor bronze – tillykke 
Søndag var det alene Stine der skulle fægte, så mens Laura holdt velfortjent fri i København kastede Stine
sig ud i Kadet-kategorien. Det var et stærkt stævne med i alt 16 deltagere. Første runde gik rigtigt godt
med flere vundne end tabte kampe, men specielt sidste kamp mod Miriam Schreiber, som lige præcis
endte 5:4 til Miriam, trak mange kræfter ud af Stine, hvilket ikke kunne indhentes inden anden runde.
Stine tabte alt i anden runde og var forståeligt enormt frustreret, da hun gik fra en seedning som nr. 6
efter første runde til nr. 11 efter anden runde. Men…... nu er der jo som bekendt intet der er så skidt at
det ikke er godt for noget. Seedningen betød en anderledes udslagning, hvor Stine først vandt over en
svensker der var seedet 6, overtog denne plads og bagefter vandt over en anden svensker der var seedet 3
og overtog dermed også denne seedning. Stine vandt på velfægtende taktik, hvor stor tålmodighed og
aflæsning af modstanderen sammen med den gode teknik var de bedste våben. I semifinalen mødet Stine
igen Miriam, og ved 10:8 til Miriam var Stine totalt tom for kræfter, så Miriam vandt 15:8 og senere finalen
også. Stine endte derfor med bronze og som bedst placerede dansker i kategorien – tillykke 
Hvad lærte vi så?
Denne tur bød på anderledes læring, hvor fægterne undervejs selv identificerede udbyttet.
”Stævnevandthed” er en forudsætning for gode resultater til stærke stævner og man skal fuldt ud turde
gennemføre de angreb man beslutter sig for, ellers begrænser man sig selv unødigt. Uanset man har en
dårlig runde er man ikke slået ud før udslagning er tabt! Taktik i form af stor tålmodighed på pisten og
aflæsning af modstanderen, hvor man justerer sin defensive og offensive fægtning til den enkelte er også
en forudsætning for succes mod stærke modstandere.
Tak til fægterne for endnu en god, hyggelig og spændende tur. En kæmpe tak til Berg’erne for overnatning
og til Kirsten for mad.
Med fægtehilsen
F.
P.s. Flere stemningsbilleder på næste side…..
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