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Leiren ledes av Njård Fektngs hovedtrener / Maître d’Armes
Frederic Roqueta sammen med Fredrik Backer og andre 
fektetrenere. To foreldre deltar  i tillegg til trenere for å sørge 
for at deltagerne har det bra. Kan noen melde seg?  

Foreldre er invitert kurs og fest torsdag! 
til sosialt samvær/fest kl 18 torsdag 16 august med eventuell 
dommer-og våpenstellekurs (avhengig av interesse), eller til å 
se konkurransen  fredag 17 august formiddag. Det er mulig å 
låne utstyr fra Njård Fekting. For fektere under 11 som 
overnatter uten foreldre, ønsker vi å snakke med foreldre på 
forhånd.

Påmelding innen 15. juni – helst før
Medlemmer melder seg på via betaling på våre hjemmesider 
som for kurs. Logg inn og velg ”Sommerleir Stavern” og betal 
med kort via bankaxxept. 

Fektere som ikke er medlem i Njård melder seg på til 
kersten@dynamicpeople.no og skriver navn og overfører 3600 
kr til konto: 1644.30.82356  eller til  Vipps #128107

Spørsmål rettes til Tomas Kersten på epost eller tlf. 930 22 522 

Invitasjon til Njård fektings sommerleir 
på Stavern, Fredriksvern Verf
Vi gjentar suksessen fra tidligere år!

Leiren er for - i alle aldersklasser

- på alle nivåer

- fra alle klubber. 

Treningsleiren er viktig og hyggelig! 
Den er starten på en ny fektesesong

består av gruppetrening, leksjoner, 
turnering, dommerkurs og våpenstellekurs

og ballspill, bading, og sosiale aktiviteter …

Oppmøte 13. august 0830 utenfor Njårdhallen.

Avreise 17. august fra Stavern ca. Kl 12. Vi satser på at det er 
nok foreldre som kommer enten torsdag kveld for festen eller 
fredag for å hente barn. Hvis ikke blir det en leder som tar 
barn på bussen hjem. 

Treningsleiren er på et fantastisk sted; i vakre 
omgivelser i en av de mest solrike stedene i Norge.  Se 
nærmere  om Fredriksvern militæranlegg her 
(http://www.phs.no/jko/ ). Det er et flott sted med 
badestrand og ligger i en park med historiske bygg. 

Deltagelse koster 3 600  kroner og inkluderer transport ned, 
kost (frokost, varm lunsj og middag), losji og fekteaktiviteter, 
samt fest torsdag kveld.  Barna på 2 og 4-mannsrom. 

Påmelding- og innbetalingsfrist 15 juni 2018
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