
Gemensamt inköp av fäktprylar
För att underlätta för LFK:s medlemmar kommer vi att göra en gemensam beställning
av utrustning. Vi kommer att köpa av den tyska firman Allstar som vi tycker har bra
kvalitét till bra pris. 

Utrustning
Utrustningen vi rekomenderar nedan är, förutom vapnen, FIE-märkta. Detta innebär
att de klarar de hållfasthetskrav som FIE, internationella fäktförbundet, ställer på
en fäktares utrustning på tävlingar. Det finns alltså billigare, men vi tycker att ni ska
ha FIE-märkta kläder. Vapnen behöver inte vara FIE-märkta för tävlingar som inte är
på värlscups-nivå eller EM eller högre. Vi har efter detta valt det billigaste
alternativet. Ni får naturligtvis även beställa annat från Allstar: www.allstar.de. Man
kommer till deras engelska sida om man klickar på english version längst upp.

Vapen och kroppsledningar går sönder. Klingor bryts av, trådar går av, spetsar lossnar
osv. För att det inte ska gå onödig tid måste man vid tävlingar ha två vapen och två
kroppsledningar bredvid pisten. OBS! Klubben säljer förbrukningsutrustning från
skåpen, bla ett antal vapen och kroppsledningar. Se prislistan på skåpet i fikarummet.

Försök uppskatta storleken du behöver på handtagen. Vi har ett antal handtag i
försäljningsskåpet som du kan byta med ifall det inte passar. Tyvärr är inte
handtagen märkta med storlek.

Här kommer listor på utrustning. (* betyder att den grejen inte behövs om man inte
tävlar. ** betyder att man bara behöver en st om man inte tävlar). Storlekstabell för
kläderna finns som bilaga. Priserna är omräknade från euro med en växelkurs på 9,5kr
inklusive frakt och ändringar i kurs. 

Värjfäktare:
Grej Pris i kr Kommentar
Mask 1073 Svart. Finns även andra färger, är 

då lite dyrare. Se hemsidan.  Storlekar:
S-XL.

Väst B 1073/V 1282 Barn/Vuxen-pris. Se storlekstabellen.  
Ange dam/herr.

Handske B 138/V 147 Se storlekstabell för handske.
Bröstskydd 55/276 För damer. Skål/harnesk-variant-pris. 

Skålvarianten är samma som klubben 
lånar ut. De fnns i S och L. 
Harneskstorlekar: XXXS-XL.



Underväst* B 447/V 494 Barn/Vuxen-pris. Barnstrolek: XXS-XS.
Vuxnenstorlek: S-XXL. Ange dam/herr.

Byxor* B 656/V 760 Barn/Vuxen-pris. Se storlekstabell.
Ange dam/herr.

2 st** värja 561/st Ange vilket handtag: Ortopediskt 
(pistol) storlekar: MINI, S,M,L. 
Franskt (kavel) storlekar: S och L.

2 st** kroppsledning 162/st Ange att det är kabel till värja.

Florettfäktare:
Grej Pris i kr Kommentar
Mask 1073 Svart. Finns även andra färger, är 

då lite dyrare. Se hemsidan.  Storlekar:
S-XL.

Väst B 1073/V 1282 Barn/Vuxen-pris. Se storlekstabellen. 
Ange dam/herr.

Elväst B 684/V 779 Barn/Vuxen-pris. Finns även andra 
färger, är då lite dyrare. Se hemsidan.
Storlekar enl. tabell i bilaga. Ange 
dam/herr.

Handske B 138/V 147 Se storlekstabell för handske.
Bröstskydd 55/276 För damer. Skål/harnesk-variant-pris. 

Skålvarianten är samma som klubben 
lånar ut. De fnns i S och L. 
Harneskstorlekar: XXXS-XL.

Underväst* B 447/V 494 Barn/Vuxen-pris. Barnstrolek: XXS-XS.
Vuxnenstorlek: S-XXL. Ange dam/herr.

Byxor* B 656/V 760 Barn/Vuxen-pris. Se storlekstabell.
Ange dam/herr.

2 st** florett 451/st Ange vilket handtag: Ortopediskt. 
(pistol) Storlekar: MINI, S,M,L. Fransk 
(kavel). Storlekar: S och L.

2 st** kroppsledning 162/st Ange att det är kabel till florett.

Sabelfäktare:
Grej Pris i kr Kommentar
Elmask 1197 Inklusive maskkabel. Storlekar: S-XL

Väst B 1073/V 1282 Barn/Vuxen-pris. Se storlekstabellen. 
Ange dam/herr.



Elväst B 1102/V 1321 Barn/Vuxen-pris. Storlekar enl. tabell i 
bilaga. Ange dam/herr.

Elhandske 299 Se storlekstabell för handske.
Bröstskydd 55/276 För damer. Skål/harnesk-variant-pris. 

Skålvarianten är samma som klubben 
lånar ut. De fnns i S och L. 
Harneskstorlekar: XXXS-XL.

Underväst* B 447/V 494 Barn/Vuxen-pris. Barnstrolek: XXS-XS.
Vuxnenstorlek: S-XXL. Ange dam/herr.

Byxor* B 656/V 760 Barn/Vuxen-pris. Se storlekstabell. 
Ange dam/herr.

2 st** sabel 504/st
2 st** kroppsledning 162/st Ange att det är kabel till sabel.

Er beställning:
Beställningen till Allstar går iväg den 29 november. Er beställning mejlas eller lämnas
skriftligen till mig senast den 27 november. Med i beställningen ska vara:
1. Namn på fäktare och ev. person som står för köpet
2. Telefonnummer
3. Helst mejladress
4. Artikel med storlek, dam/herr-modell, barn/vuxen och pris

Mejla eller lämna detta till Ulf Källenäs
Mejl: uk22ar@student.hik.se
Tel: 073-2430094

Jag är oftast i lokalen från 19:30 på måndagar och onsdagar. Dessutom på torsdagar
från 18:00 och på lördagar när det inte är tävling från ca kl 10 och några timmar
framåt. 

Pengarna betalas in på klubbens postgiro och ska vara inne senast den 29:e november
annars stryks beställningen. Postgironummret är: 201238-3. 

Frågor:
Har ni frågor, mejla eller ring mig eller prata med era instruktörer.




