Til alle medlemmer og foresatte
Vi har fått tilbakemeldinger fra medlemmer som tilsier at tidspunkt for opprinnelig annonsert
sommerleiren ikke passer så godt, da det for mange koliderte med annen ferie. Vi ønsker derfor å
avlyse opprinnelige sommerleir og heller arrangere en fekteleir i september.
NB! Nytt tidspunkt og ny pris!
Molde Fekteklubb inviterer derfor til fekteleir 11.-13. september 2009 for alle fekteklubber i MidtNorge. Fekteklubbene i Midt-Norge ønsker å skape et større og mer sammensveiset miljø blant
fekterne i regionen. Vi planlegger derfor en ny fekteleir i vårt område.
Vi skal fortsatt være i Surnadal, da det
ligger ganske sentralt for alle klubbene.
Vi har fått et tilbud fra Surnadal
Camping hvor vi kan bo og spise for 450

kroner per person. Da bor vi på 4stjernes hytter for 4-6 personer. Frokost,
lunsj og middag inkludert. Dyner og
puter er der så man trenger bare ha
med sengetøy. Dette kan også leies for
80 kroner. Se http://www.surnadalcamping.no for mer informasjon om
campingplassen.
Plan for helgen blir å trene mye, samt avvikle fektekonkurranser, men også kose oss og bli gode
venner. Vi skal ha minimalt 12 pister!!! Endelig program kommer senere.
Barna får egen trener, det gjør også ungdom/voksne. Det er flott natur, og om været tillater kan vi
dra på stranden å grille. Vi har også reservert det lokale bassenget lørdags ettermiddag. Foreldre er
velkommen til å være med, særlig for de yngste fekterne.

Dere kan også ta med venner som aldri har fektet!!!!!
Reisen dit gjennomføres enten i private biler eller i buss. (sjekk rute på www.177mr.no)
Påmelding sendes så raskt som mulig og senest 10. juni, da hytter og idrettshall må bekreftes. Det
er reservert fem 4-personshytter og fem 6-personshytter og det er førstemann til mølla som gjelder.
Dersom noen har spesielle ønsker i forhold til innlosjering ta gjerne dette med i påmeldingen.

Påmelding sendes til:
leder@trondheimfekteklubb.no
Med vennlig hilsen
Ton Hazes
Regionsutvikler fekting Midt Norge
Tlf: 45 45 83 85

