Välkommen tillbaka till en ny säsong!
Efter en härligt framgångsrik och rolig säsong 13/14, med SM-medaljer, fina placeringar på både
internationella mästerskap och nationella tävlingar hoppas vi att alla Djurgårdare haft en bra sommar.
Vare sig du har tävlat, varit på träningsläger, fixat till en öde träningslokal, gått fäktledarutbildning eller
bara njutit av ledigheten, så är du varmt välkommen tillbaka ner till en lätt uppfräschad fäktsal!
Två informationsmöten med genomgång av verksamhetsplanen för fäktare/föräldrar är planerade:
ÄU Kadetter Juniorer – kl 18.15 torsdag 21 augusti i fäktsalen
Nybörjargrupper och Ungdomsgruppen kl 19.00, onsdag 10 september i Folkkulturcentrum
Tävlingssäsongen rivstartar för ungdomarna med S:t Erikscupen den 20 september och sedan NM I
Tallinn sista helgen i september. Vi hoppas på en stor Djurgårdstrupp som under vår fäktmästare Ivan
Makkais ledning tar chansen att möta internationellt motstånd på andra sidan Östersjön. Mer att läsa
om årets alla kommande tävlingar finns på hemsidan www.diffencing.se under fliken ”tävlingar”.
Glädjande är att klubben nu för första gången på två år kommer att ha några ”äkta” kadettdamer! Vi
hoppas framöver få se en jämnare spridning i både åldersklasser och mellan flickor och pojkar. Ett led i
detta är att till hösten starta upp två nybörjargrupper, en på tisdagar och en på söndagar varav en
grupp riktar in sig på enbart flickor. Ny ledare för dessa grupper är Marcus Rönnmark.
För att höja nivån ytterligare ett steg på träningspassen till hösten har klubben utökat skaran
ungdomsledare. Emma, Gustaf, Simon och Sonja har genomfört Steg 1-utbildningen på Bosön, Anders
och Marcus Steg 2 på Gotland. Tillsammans med de ungdomsledare som haft grupper redan förra
säsongen innebär detta en efterlängtad förstärkning i handledd träning. Mer tid frigörs därmed till
individuell lektionering.
Torsdagarnas fencers gym, som utgör en grundbult i den träning klubben erbjuder, kommer även denna
höst att coachas av Per Håkansson. Löpträning parad med utmanande fysövningar kommer ge våra
fäktare en uthållighet och styrka som de alla har glädje av bra mycket längre än fäktsäsongen varar.
Mentorsgruppen, under ledning av Ulf Sandegren, fortsätter sitt samarbete med Ivan Makkai, Per
Håkansson och de fäktare som valt att satsa fullt ut på sin sport. Tillsammans representerar mentorerna
fyra decenniers svensk fäktelit. Klubben är mycket glad för deras helhjärtade engagemang i
Djurgårdsfäktarna och därmed bidraget till utvecklingen av svensk fäktning.
Avslutningsvis, ett varmt tack till våra sponsorer för era generösa bidrag till våra juniorer på elitnivå
denna säsong. Alla bidragsgivare återfinns på sponsortavlan i fäktsalen. Vi vill även passa på att
uppmärksamma Jubelfonden – i händelse av att du, Djurgårdare, skulle fira en bemärkelsedag den
kommande säsongen och önskar bli uppvaktad med en gåva som stöder ungdomsfäktningen. Genom
donationer till fonden kan klubben vid behov disponera extra medel för träning, tävling eller utrustning,
mer om detta och sponsorpaketen återfinns på hemsidan under fliken ”sponsring”.
Väl mött i fäktsalen i höst!
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