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Bank. Forsikring. Og deg.

”Thomas og Jan møtte 
oss med tillit, tok oss 
på alvor og så våre 
behov.”

Vi anbefaler dere.

”Thomas og Jan møtte oss med 

tillit, tok oss på alvor og så våre 

behov.”

”Bank og forsikring sammen er 

en fordel. Jeg har og solgt bolig 

gjennom EiendomsMegler 1, som 

er flinke på oppgjør”, sier Rene.

”SpareBank 1 SR-BANK sponser 

Vigør fotballklubb, som har et 

godt sosialt miljø”, sier Inger Lene.

”Thomas og Jan hjalp oss  

i tillegg med en god spareplan, 

som sikrer oss godt i framtiden.”

Thomas, mobil: 928 66 800 Jan, mobil: 910 04 992

Rene 

Inger Lene 

Sjarm-offensiv fra fekteklubben
KRISTIANSAND: - Norge er en li-
ten nasjon når det gjelder fek-
ting. Men vi tror flere vil starte
med idretten hvis de får et tilbud
og informasjon om sporten, sier
Marianne Wilson, formann i
Kristiansand Fekteklubb.

Fekteklubben er en relativt
nystartet klubb i Kristiansand.
Den ble etablert i mars 2009 og
har i dag kun 14-15 aktive med-
lemmer. Men i sommer har fek-
teklubben gjort en rekke
fremstøt for å øke medlemsmas-
sen og aktiviteten. Det ble satt
opp fekteoppvisninger under
Tall Ships Races, klubben arran-
gerte sommerkurs med gjestein-
struktør og en samarbeidsavtale
med Cercle d’Escrime Orleanais,
en klubb i Kristiansands franske
venneskapsby Orleans, ble
undertegnet.

Nå ønsker de å fortsette offen-
siven utover høsten der det blant
annet legges opp til å hente inn
en fekteinstruktør for å tilby
topp kompetanse på rekrutte-
ringsprosjektet.

- Håpet er at stadig flere vil
interessere seg for fekting. Vi vil
fortsette å jobbe knallhardt for å
få det til, slik at det etterhvert
kan bygges opp et lokalt og regi-
onalt fektemiljø. Men det er ut-
fordrende fordi det har vært
fravær av fekting i Kristiansand i
15-20 år. Nå jobber vi med å ha
et godt kurstilbud for nybegyn-
nere, særlig barn og ungdom, og
med å være synlige, sier
Marianne Wilson.

Hun vektlegger hurtigheten og
presisjonen i fektingen som
idrettens fremste kjennetegn.

- Fekting krever teknikk, stra-
tegi og balanse. Men først og
frem er den hurtig og presis. Og
selv om det er en individuell
sport, er det veldig sosialt. Man

er avhengig av å være flere når
man trener, sier hun.

Nå håper hun offensiven rettet
mot nye medlemmer i høst, skal
bære frukter og at klubben kan

øke medlemstallet.
- Vi kontakter skoler og bedrif-

ter med tilbud om nybegynner-
kurs, og håper det skal gi
resultater, sier hun. 

■ Etter flere tiår uten fekting i Kristiansand, har Kristiansand Fekteklubb nå
startet en offensiv for å rekruttere flere fektere til klubben.

Ole Lunde-Borgersen
ole@kristiansandavis.no
Telefon 38 69 99 99

OPPVISNING: Kristiansand Fekteklubb hadde oppvisning i havna under Tall Ships Races i sommer. FOTO: KRISTIANSAND FEKTEKLUBB


