
 

Invitasjon	til	FEKTESTEVNE	-	Kårde	
-	VINTERSTØTET	28	-	29.	OKTOBER	2017		
Arrangør:	Njård	fekting,	Sted:	Njårdhallen,	Oslo

Fektestevne med Aldersklasser -  
Senior/Junior/Kadett/U15/U13/og 
regional konkurranse for U11  

Njård fekting  har gleden av å invitere alle 
fektere i Norge til ”Vinterstøtet”.  

Tid: 28 - 29. Oktober 2016;  
Sted: Oslo, Njårdhallen,  
Sørkedalsveien 106, 0378 Oslo,  
T-bane: Makrellbekken stasjon 
 
Lørdag 28. oktober    
kl. 08:30-08:45, opprop senior herrer/damer  
kl. 09:00 start; finaler ca. kl. 14.00 
 
kl. 9:30-10:15, opprop kadett gutter og jenter, 
kl. 10:30 start; finaler ca. kl. 14:30 
 
kl. 12:00-12:45, opprop U13 gutter og jenter, 
kl. 13:00 start; finaler ca. kl. 17.00 
 
Søndag 29. oktober    
kl. 08:30-08:45, opprop junior herrer/damer  
kl. 09:00 start; finaler ca. kl. 14.00 

kl. 09:30-10:15, opprop U15 gutter og jenter,  
kl. 10:30 start; finaler ca. kl. 17.00 

kl. 11:00-11:45, opprop U11 gutter og jenter,  
kl. 12:00 start; finaler ca. kl. 16:00 

 
Stevnesystem:  
Alle klasser vil ha minst en puljerunde, 
fortrinnsvis på 6-7 stk, deretter direkte 
eliminering, unntatt U11 som har to puljerunder. 
Egne jenteklasser avhengig av antall påmeldte.  
 
Startkontingent:  
• Senior Kr. 250.-, Jr/kadett/U15 kr 200 kr 1 

start, kr 300 / to starter, U11/U13 kr 150, 
• Betales ved fremmøte før opprop: cash, 

kort ellet Vipps 

Påmeldinger via Ophardt.  innen fredag 13. 
oktober Arrangøren vil ikke garantere å ta imot 

påmeldinger etter at fristen har gått ut, men hvis 
det gjøres blir det til dobbel deltageravgift.  

Reglement- og sikkerhetsbestemmelser:  
Gjeldende sikkerhet- og konkurranse-
bestemmelser fra Norges Fekteforbund/FIE.  
 
Dommere: Merk nye regler for pliktdommere! 
Deltakerklubbene skal stille med 1 dommer for 
hver 4 deltaker – første gang på 5, per årsklasse 
sammenslått. Pliktdommere må være regionale 
dommere (ha tatt steg1 i dommerutdannelsen), 
og må meldes inn på Ophardt som fektere. Gebyr 
for manglende plikt –dommer er bestemt av NF 
til å være 2000 kr.  

Aldersbestemmelser: 
Senior  - født 2001 eller tidligere  
Junior  - født 1998 - 2000 
Kadett - født 2001 - 2002    
U15 - Eldre Ungdom - født 2003 - 2004  
U13 - Yngre Ungdom - født 2005 – 2006  
Til regional konkurranse:  
U11 - Barn - født 2007 - 2008  
Premier Til de 4 beste i hver klasse, og til alle i 
U11&U13.  
 
Praktisk 
Hotel.  Vi anbefaler Thon Hotel Gyldenløve hvor 
vi har forhandlet en gunstig pris på 889 kr for 
enkelt 0g 1049 for dobbelt rom. Vær tidlig ute 
med reservasjon. Men vær obs på 
kanselleringsregler.  HUSK Å FÅ BEKREFTET AT 
DET ER PÅ NORGES FEKTEFORBUND, 
FIRMAAVTALE TH87814 og Njård Fekting. Dere 
må bestille og bekrefte selv innen 6. oktober.  
 
Cafeteria: Det vil være en caféteria med varm 
mat, kaker og drikke. Og nytt i år er Wifi med 
kapasitet: Njaard Gjest5G–2 passord: njaard1234 
 
Stevneledelse: Erik Storelv, Fredrik Backer, Axel 
Moulin : Kontakt:  
erik.storelv@online.no, tel:  46 52 22 00 
 
Velkommen på vegne av Njård fekting 



 

www.njard.no  

 
 
 

Velkommen	til		
	

Vinterstøtet	
	

NorgesCup	stevne	i	Njårdhallen		
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

Hovedsponsor for Njård Fekting 


