NYBÖRJARKURSER

Fä k t n in g Vå r en 2 018
FÖR DIG MELLAN 9 OCH 13 ÅR

P ROVA FÄ KT N IN G
Söndagen den 14 januari kan alla
mellan 9 och 13 år prova f äktning i
vår fäktsal på D öb elnsg a t a n 6 0 .
Vi startar kl 10.00 och håller
på i en dryg t im me.
Deltagarantalet är
begränsat och för
at t f å vara m ed vill vi
ha en föranmälan
via vår hemsida
w w w .fff -faktning.se

PROVA FÄKTNING Söndagen den
14 januari kan alla mellan 9 och 13 år
prova fäktning. Vi start ar klockan 10.00
och håller på i en dryg timme.
Delt agarant alet är begränsat och för at t f å
vara med vill vi ha en föranmälan via mail
till anmalan@fff -f aktning.se eller gå in på
vår hemsida w ww.fff -faktning.se.
Prova-På är helt utan kostnad.
NYBÖRJARKURS Vi genomför kursen, för dig mellan 9 och 13 år, på torsdagar
klockan 17.30. Kursen håller på i en dryg
timme per t räningstillfälle och du kommer
att f å lära dig grunderna i fäktning.

KURSSTART: Torsdag den 25 jan. kl 17.30.
UTRUSTNING Den egna utrustningen är långa
träningsbyxor och träningsskor med ljus sula.
Övrig utrustning lånar vi ut under den första
terminen.
ANMÄLAN Vill du redan nu anmäla dig till
Prova-På eller till nybörjarkursen - gå in på vår
hemsida w w w.fff -f akt ning.se.
Anm älan till nybörjarkursen är bindande.
AVGIFTER Kursavgif ten är 160 0:-/termin för
dig upp till 13 år.
FÖR DIG ÖVER 13 ÅR Vi kommer också
att genomföra en kurs för dig över 13 år.
Mer inf o fi nns på ww w.fff -f akt ning.se.

FÖ REN I N G EN FÖ R FÄ K TK O N STEN S FRÄ M JA N D E
Vill du vet a mer - gå in på w w w .fff -faktning.se

