
 

NORGES	  MESTERSKAP	  I	  FEKTING	  2014	  
Junior/Kadett/Ungdom 

Njård fekting har gleden av å invitere alle landets 
kårde fektere i aldersbestemte klasser til NM i 
Oslo.  

Tid: 15-16 mars 2014 
Sted: Oslo, Njårdhallen, Sørkedalsveien 
106, 0378 Oslo, T-bane: Makrellbekken stasjon 
 
Lørdag 15.mars    
 

kl. 09:00-09:30, opprop junior , - gutter og 
jenter,   kl. 09:45, start 
 
kl. 09:30-10:00, opprop U15,  - gutter og jenter,  
  kl. 10:30, start 
 
kl. 14:30-14:45, opprop kadett, - gutter og jenter, 
  kl. 15:00, start  
 

Søndag 16.mars    
 
kl.09:00-09:30, Opprop U13  - gutter og jenter, 
  kl.10:00 start 
 
kl.10:00-10:15, opprop junior lag, gutter og jenter, 
  kl. 10:30 start 
 

Stevnesystem:  
 
• Individuelt: en puljerunde, alle går videre 

til direkte eliminasjon.  

• Lag: direkteeliminasjon 

Startkontingent per person:  

• En start: kr. 200.-, to eller flere kr. 300.-  
(inklusive lag)  

• Betales innen 10. mars 2014 til Njård 
fekting, kontonr: 1644.30.82356 eller ved 
opprop. 

 

 

Påmeldinger (kun klubbvis!) sendes til: 
fekting@gmail .com .  innen 10  mars 

NB!  Arrangøren vil ikke ta imot påmeldinger 
etter at fristen har gått ut. 

Sikkerhetsbestemmelser:  
Gjeldende bestemmelser fra Norges 
Fekteforbund.  

http://www.fekting.no/nedlasting/forbundet/best
emmelser/sikkerhetsbestemmelser.pdf 

Reglement:  
Gjeldende bestemmelser fra FIE og Norges 
Fekteforbund. 

Dommere: Med 5 fekter i en klasse, stiller 
klubbene med en dommer eller innbetaler 500 kr 
ved opprop.  

Aldersbestemmelser: 
• Yngre Ungdom-U13(2001 og yngre)  

• Eldre Ungdom-U15 (1999-2000).  

• Kadett (1997-1998) 

• Junior (1994-1996) 

Yngre ungdom kan stille opp i klassen for eldre 
ungdom i tillegg til sin egen klasse. Kadett kan 
stille i juniorklassen.  

NB!  I junior og lagkonkurransen er yngste tillatte 
alder lik eldre ungdom (født 1999-2000). 

 

Hjertelig velkommen 
 
Erik Storelv og Axel Moulin stevneledere



 

  

NORGES MESTERSKAP 2014 - Junior/Kadett/Ungdom 
 
Påmeldingsskjema fra ____________________________ 

 Navn kjønn 

m/k 

F .år .  Jr  

 

Kad 

 

U15  

 

U13  

 

Lag 

 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

 
Dommere 
Jun herrer  U15 gutter  

Jun damer  U15 jenter  

Kadett herrer  U13 klasse  

Kadett damer  Jun Lag  

 

 

Underskrift/Dato: _________________________________________ 

 


