
 

Invitasjon	NORGESMESTERSKAP	(NM)	i	
fekting	-	for	ungdom		18	-	19.	MARS	2017		
Arrangør:	Njård	fekting,	Sted:	Njårdhallen,	Oslo,	

Konkurranser -  Junior/JuniorLag/ 
Kadett/U15/U13/ 

Njård fekting  har gleden av å invitere alle 
fektere i Norge til NORGESMESTERSKAPET I 
FEKTING for barn og ungdom.   

Tid: 18 - 19. Mars 2017;  
Sted: Oslo, Njårdhallen,  
Sørkedalsveien 106, 0378 Oslo,  
T-bane: Makrellbekken stasjon 
 

STEVNEPROGRAM  
 
Lørdag 18. Mars NM  
junior herrer/damer   
kl. 08:15 start registrering 
kl. 08:45, opprop 
kl. 09:00 start; finaler senest. kl. 13.00 
 
U15 gutter og jenter, 
kl. 11:00 start registrering 
kl. 11:30, opprop  
kl. 12:00 start; finaler ca. kl. 17.00 

OBS! Lag junior : kl. 16:00 registrering 
 
Søndag 19. Mars NM  
kadett gutter / jenter   
kl. 08:00 start registrering  
kl. 08.15 opprop 
kl. 08:30 start; finaler ca. kl. 12.00 
 
U13 gutter og jenter, (start endret!) 
kl. 11:30 start registrering  
kl. 12:00, opprop  
kl. 12:15 start; finaler ca. kl. 16:00 
 
Junior lag gutter og jenter 
kl. 11:30, opprop ,  registrering er lørdag!   
kl. 12:00 start; finaler ca. kl. 16.00 
 
Stevnesystem og Premier:  
Alle klasser fekter en puljerunde, fortrinnsvis på 
6-7 stk, deretter direkte eliminering. Det fektes 
separat for hvert kjønn. Det kreves minst 4 per 

klasse for at konkurransen arrangeres. I 
lagfekting må det være rene klubblag. Fullt sett 
av medaljer utdeles til de 4 beste når minst 8 
fektere , iht til NM reglement.  
 
Startkontingent:  
200 kr 1 start, kr 300 for to starter, 400 kr per 
lag, som betales ved fremmøte før opprop 
 
Påmeldinger via Ophardt innen fredag 3. 
Mars.  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:  
Vi følger; NORGES FEKTEFORBUNDS NM-
REGLEMENT publisert på www.fekting.no.  
Gjeldende sikkerhet- og konkurranse-
bestemmelser fra Norges Fekteforbund.   
 
Dommerkrav  
Klubb må stille med 1 dommer for hver 5. fekter i 
en konkurranse, maks to dommere, eller 
innbetale 1000 kr for hver manglende dommer.  

Aldersbestemmelser: 
Junior  - født 1997 – 1999 eller senere 
Kadett - født 2000 - 2001 eller senere   
U15 - Eldre Ungdom - født 2002 - 2003 eller 
senere,  U13 - Yngre Ungdom - født 2004 – 2005 
Fektere i u13 må fylle eller ha fylt 12 år i 2017   
 
Praktisk -  Hotel. Vi anbefaler sterkt Thon Hotel 
Ullevål denne gangen med gunstig pris på 
957/732 kr (dobbelt/enkelt rom) med 50% 
rabattkupong ved bestilling på flybussen som 
stopper utenfor, frokost kl. 07.00 og gunstig 
sportsmeny på Egon. HUSK Å FÅ BEKREFTET AT 
DET ER PÅ NORGES FEKTEFORBUND, 
FIRMAAVTALE TH87814. Dere må bestille selv 
på 22 02 80 00 / ullevaalstadion@thonhotels.no 
innen 3. Mars med kode 24610260 
 
Det vil være en caféteria med varm mat, kaker 
og drikke, fri parkering på nedsiden av hallen! 
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Hovedsponsor for Njård Fekting 


