
  
 

Molde Open - Norgescup 2014  
5.-6. april  

Molde Fekteklubb har gleden av å invitere til Molde Open - NC 2014 med NC stevneklasser 
på kårde individuelt og kårde mix-lag.  

Sted: Idrettens Hus, Moldelivegen 48, 6413 Molde 

Årsklasser: 

� K Kadett kårde - født i 1997 eller senere 

� J Junior kårde - født i 1994 eller senere 

� S Senior kårde – aldersgrense til deltakelse født i 1998 eller tidligere 

� U13 kårde – født i 2001 eller senere 

� U15 kårde – født i 1999 eller senere 

� Mix-Lag kårde - betyr blandet lag med damer og herrer fekter sammen og at lag kan bestå av 
fektere fra forskjellige klubber. 

Tidsplaner: 
Lørdag 5. april Søndag 6. april 

Opprop Kl. 08:30 Opprop Kl. 08:30 

Kl. 09.00 Start – junior kårde (J) - jenter og 
gutter, (Sluttkamper Kl. 13.00) 

Kl. 09.00 Start – kadett (K) kårde - jenter og 
gutter, (Sluttkamper Kl. 14.00) 

 
Kl. 10.00 Start - U13 kårde - jenter og gutter, 
(Sluttkamper Kl. 15.30) 

Kl. 11.00 Start – U15 kårde – jenter og gutter, 
(Sluttkamper Kl. 16.00) 

Kl. 11.00 Start Mix-Lag kårde - damer og 
herrer, 3+R (finale lag kamper start kl.15.30) 

Kl. 12.00 Start – senior (S) kårde - damer og 
herrer, (Sluttkamper Kl. 16.00)  

� Opprop blir avsluttet 30 minutter før start for alle konkurranser!! 

� Tidsplanen kan bli endret avhengig av antall påmeldte 
 
Påmelding: Sendes til Judith Molka-Danielsen (j.molka-danielsen@himolde.no ).  

Påmeldingen må være oss i hende senest 24. mars (mandag). 
 

Startkontingent: Betales ved opprop eller på kto. 9650 25 88203, Molde Fekteklubb,  
v. Tore Folke-Olsen, Molde.   200,- kr/start. eller 300,- kr v. flere starter. 

 
Utstyr: ihht NF reglene, se http://www.fekting.no/sikkerhetsbestemmelser.html  
 
Reglement: Det internasjonale konkurransereglement og Norges Fekteforbunds regler. 
Konkurransene vil bli avviklet slik at det blir mest mulig fekting for alle innen de tidsrammene 
som er gitt. 
 



Stevnesystem individuelt: senior – Alle klasser 1 puljerunde, deretter direkte eliminasjon, 
Premier til de 4 beste plasseringer i alle klasser. 
 
Lag stevnesystem: Ved 4 eller færre lag ble plasseringer etter 1 puljerunde.  Ved 5 eller flere lag 
ble plassering etter direkte eliminasjon (vinnere og tapere d.e.) til alle plasser. Deltakere må 
være født i 1998 eller eldre.  Premier til de 3 beste plasseringer. 
 
Pliktdommere (ungdom og kadett klasser): Det kreves en pliktdommer ved 5 og flere 
startende fra en klubb i en aldersklasse. Klubbene innbetaler 500,- kr v. manglende dommer ved 
start. Navnet på dommer opplyses ved påmelding.  
  
Om flyreiser: reisetid mellom Idrettens Hus og Årø flyplass Molde er ca. 5-10 minutter med bil.  
Tidstabell for direkte fly per i dag finnes under.    
 
Sted 4. april (fly til Molde) 5. april 6. april 
Fra 
Oslo 
(tur) 

• SK4524 15:50  
• SK4528 19:45 
• DY430 16:00  
• DY436 22:00  

• SK4524 18:45 
(til Molde) 

 

 

Fra 
Bergen 
(tur) 

• WF518 19:25  
• SK274 (Bergen 16:00) +SK4528   
• SK278 (Bergen 16:45) +SK4528  
• SK280 (Bergen 17:30) +SK4528  
• SK284 (Bergen 18:15) +SK4528  

• SK268 (Bergen 
14:00)+SK4524 

• SK274 (Bergen 
16:00) +SK4524 

 

 

Fra 
Molde 
(retur) 

 • SK4515 06:50 
(til Oslo) 

 
• DY421 07:00 

(til Oslo) 

• SK4525 17:10 (til Oslo) 
• SK4529 21:05 (til Oslo) 
• WF513 15:05 (til Bergen) 
• WF517 17:50 (til Bergen) 
• WF519 20:50 (til Bergen) 
• DY429 15:30 (til Oslo) 
• DY431 17:30 (til Oslo) 

 
Overnatting:  
Alternativer: Rica Seilet Hotel (www.rica.no), Quality Hotel Alexandra (q.alexandra@choice.no), 
eller Thon Hotel Moldefjord (http://www.thonhotels.no ).  
 
Pris tilbud på overnatting Molde Open: 

 

Quality Hotel Alexandra gir tilbud på følgende priser for Molde Open 4-6.april : 

• Enkeltrom kr 704,- per natt inkl. frokost 

• Dobbeltrom kr 864,- per natt per rom inkl. frokost 

• Trippelrom kr 1064,- per natt per rom inkl. frokost 

Vi ber gjestene om å oppgi referanse Molde Fekteklubb. Rom av kvoten må bestilles innen 01.april 

Quality Hotel Alexandra Tlf: +47 71 20 37 50 | Direkte tlf: +47 71 20 37 58 | Fax : +47 71 20 37 87  

Storgaten 1-7 | 6413 Molde | www.choice.no Facebook: www.facebook.com/QHAlexandra | Twitter: 

@QHAlexandra 

 
Spørsmål: kan sendes til Judith Molka-Danielsen (j.molka-danielsen@himolde.no) eller            
Ton Hazes (nanton@online.no)  

Hjertelig velkommen 
  

Judith Molka-Danielsen, leder for Molde Fekteklubb 


