Ordensreglement
§1. Alle skal mødes til tiden, helst 5 minutter før.
a) Herefter skal udøveren snarest omklæde i et dertil egnet område.
§2. Der skal bæres en renvasket sort fægteuniform, klub T-shirt samt gummisko med flad sål der ikke smitter
af.
a) Jakken er ikke nødvendigt med mindre der er behov for denne.
§3. Kun autoriserede mærker må anvendes på uniformen.
a) Mærker syes på som beskrevet i "Bestemmelser for uniform".
§4. Der skal holdes orden i salen.
a) Tasker og tøj placeres pænt langs en væg på en lang række.
b) Alt affald skal fjernes inden man forlader salen.
c) Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ikke flyde genstande hvor træningen foregår, eller hvor der er
almindelig færdsel.
d) Alt lys og aircondition slukkes efter træning, vinduer og døre lukkes.
§5. Hvis man forlader fægtesalen, uanset grund, skal man være iført sin fægtejakke.
a) alt udstyr og våben lægges i salen eller pakkes væk.
§6. Alle våben og udstyr skal indpakkes under transport fra og til træning.
a) Skarpe våben må kun medbringes når der er blevet givet tilsagn herom af bestyrelsen eller
instruktør.
b) Skarpe våben må kun medbringes og anvendes hvis der kan vises gyldig våbenattest.

§7. Når der gives undervisning lyttes der.
a) Forstyr ikke med snak men giv instruktøren din fulde opmærksomhed.
b) Man træner det instruktøren sætter en til, ikke andet.
c) Er man uenig med instruktøren tages dette efter undervisningen.
d) Tvister mellem elev og instruktør skal bringes for chefinstruktøren og bestyrelsen.
§8. Ure, smykker m.m. må ikke bæres under træning.
a) Det påhviler ikke klubben at betale for ødelagte smykker eller skader i forbindelse med træningen.
b) Øreringe og lignende der kan "fanges" af klinger skal tapes eller fjernes under træningen.
§9. Der må ikke ryges eller drikkes alkohol under træningen.
a) Mad må ikke spises i salen.
b) Undtagelsen for §9 stk. a er mindre energibarer, små snacks, frugt med mindre, for eks. hvis man
har sukkersyge eller lavt energiniveau under hård træning.
§10. Udøveren skal være velsoigneret. Negle skal være kortklippede.
§11. Der forventes at alle hjælper med at pakke sammen, bære, vedligeholder og holde orden på klubbens
udstyr.
a) Problemer med våben, defekter og lign. meldes til en instruktør eller bestyrelsen.
§12. Der skal udvises hensyn overfor andre tilstedeværende i bygningen.
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