Dansk Militært Idrætsforbunds mesterskaber i fægtning 2019

I dagene 23 – 24 MAJ blev årets mesterskaber i fægtning gennemført på flyvestation Skrydstrup
med Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS) som arrangør.
Sideløbende med DMI stævnet blev der sædvanen tro gennemført DMO med deltagelse af 7
fægtere fra Sverige. Sammenholdt med 20 danske fægtere (23 tilmeldt) der mødte op blev det et
stævne med et fornuftigt deltagerantal. Der var fra fægteudvalgets side meldt klart ud at såfremt
der ikke kom mindst 20 danske fægtere ville stævnet blive aflyst, så alene af den grund var der
stor glæde og begejstring over at det endnu engang lykkedes at gennemføre.
At der også er håb for fremtiden skyldes at man ved Hærens officersskole er kommet i gang med
fægtetræning hvilket betød at der kom ikke mindre end 6 deltagere fra HOI. Derudover fik stævnet
et ekstra krydderi, da der med fægteudvalgets mellemkomst var en deltager, Christian Linnemann
der civilt er medlem af Hellerup fægteklub. I samarbejde med DMI fægteudvalg (læs Hasse) fik
Christian fremrykket sin værnepligt således at han nu har deltaget i DMI fægtning og til oktober
skal med til militær OL i Kina. Stor tak til Hasse, personalestyrelsen og Livgarden for at dette
projekt lykkes.
Det var, med stor respekt for de øvrige deltagere, tydeligt at Christian er et kæmpe talent og er
med sine 20 år fremtidens mand indenfor fægtning – Christian er under Team Danmark med
henblik på OL i 2020, men primært 2024. Christian fejede så godt som al modstand af vejen og
modtog ved stævneafslutningen talentpokalen.
Udover det nævnte specielle islæt var der rigtig god fægtning og mange spændende kampe, alt
sammen gennemført i god stemning. Som udenforstående opleves fægterne som en stor familie
og netop dette sammenhold lover godt for fægtningen i fremtiden.
Præmierne til vinderene i DMO blev overrakt af Hasse og præmierne til vinderne i DMI rækkerne
blev overrakt af DMI repræsentant Bjarne Pedersen der også takke I.V. Nielsen og IFS for et
fantastisk stævne
Inden DMI repræsentanten ønskede deltagerne god tur hjem og tak for denne gang var der lige en
enkelt pokal mere, nemlig Arne Kofoeds mindepokal, som tildeles for en særlig indsats, som de
seneste 2 år var tildelt I.V. Nielsen IFS som derfor fik æren af at give pokalen videre til Hasse for
hans utrættelige arbejde for at fastholde fægtningen i DMI – anede man en lidt rørt Hasse – JA.
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