
Leirikutsu 

 

Oulun Miekkailuseura järjestää kansainvälisen florettileirin, Limingan uuden Miekkailuseura Piston 

avustuksella. Kohderyhmä on lapset ja nuoret sekä nuorenmieliset seniorit ja veteraanit. 

 

Aika 30.7.-8.8.2018   Voi osallistua joko koko ajaksi tai vain osalle leiriä 

Paikka Limingan liikuntahalli  https://goo.gl/maps/6Xk511qKQj32  

Hinta 50 € koko leiri, tai 20 €/pv Tässä on todella vastinetta rahalle 

 

Leirin päävalmentajana toimii Francesco Martinelli, Club Scherma Antonio di Ciolo seurasta Pisasta. 

Muita vierailevia Suomalaisia ja ulkomaisia valmentajia lienee luvassa, asia varmistuu myöhemmin. 

OMS valmentajat Javier Menendez, Teemu Tokola, Carolina Sancho, Gautier Baudry ja muut tietysti ovat 

mukana. 

 

Odotamme leirille n. 30 OMS miekkailijaa, 15-20 Limingasta, ja >20 Italiasta/Espanjasta, sekä kutsumme 

Suomen kaikista seuroista florettimiekkailusta kiinnostuneet mukaan. 

 

Leiriohjelma 

 Maanantai 30.7. - Perjantai 3.8.2018 

- 10:00-13:00      aamuharjoitukset. Pelejä, tekniikka/taktiikkaharjoituksia, ryhmäoppitunteja,  

- 13:00        lounas omakustannushintaan 

- 17:00-20:00      iltaharjoitukset. Otteluita ja oppitunteja 

 

Lauantai 4.8.-Sunnuntai 5.8.2018 

- Leirin miekkailuharjoitukset tauolla. (huom. Valmentajaseminaari & veteraanileiri samana 

viikonloppuna Oulussa. Erillinen tapahtuma, katso SM5L nettisivut) 

- Harvoin pohjoisessa kävijöitä varten retki Ranuan eläinpuistoon ja Rovaniemelle 

 

 Maanantai 6.8. - Keskiviikko 8.8.2018 

- 10:00-13:00       aamuharjoitukset 

- 13:00         lounas 

- 17:00-20:00       iltaharjoitukset 

 

Harjoitusaikojen ulkopuolella yhteistä ohjelmaa ja vapaa-aikaa yhdessä: uimista, saunomista, 

tennistä jalkapalloa, pesistä, frisbee golfia, metsäretki, jne,..  

 

Majoitus & kulkeminen leiripaikalle 

Tarjoamme ulkopaikkakuntalaisille vieraille mahdollisuutta majoitukseen ja ylläpitoon 

miekkailijoiden perheissä, ja huolehdimme matkoista leiripaikalle, sekä matkoista juna- tai 

lentoasemalta. Kertokaa majoitustarpeesta ilmottautessanne. 

 

Ilmottautumiset ja lisätiedot 

 Sähköpostilla mikaheiskari@hotmail.com tai 040 5025906 

  

Ilmottautukaa mieluusti heti, tai 30.6.2018 mennessä, jotta ehdimme järjestää majoituksen 

perheissä .  

Jos ilmottautuminen jää myöhempään, teemme silti parhaamme, että pääsette mukaan. 



Invitation to foil camp in Finland 

 

Oulun Miekkailuseura (OMS) arranges international foil camp in Liminka, near Oulu. Liminka’s new 

fencing club Pisto assists. The camp target group is children, cadets and juniors and young minded adults 

and veterans. 

 

Dates 30.7.-8.8.2018   You can participate full time or partially. 

Place Liminka Sports Hall  https://goo.gl/maps/6Xk511qKQj32  

Price 50€ full camp, 20€/day  Superior value for money 

 

Francesco Martinelli from Club Scherma Antonio di Ciolo Pisa is the Maestro of the camp. Other visiting 

coaches are coming too. OMS coaches Javier Menendez, Teemu Tokola, Carolina Sancho, Gautier Baudry 

are naturally present. 

 

We expect to see 30+ OMS fencers, 15-20 Liminka fencers and over 20 fencers from Italy/Spain. We 

invite all interested foil fencers form Finland and outside to join. 

 

Camp program 

 Monday 30.7. - Friday 3.8.2018 

- 10:00-13:00      morning training. Games, technics/tactics practise, group lessons  

- 13:00        lunch at camp small cost 

- 17:00-20:00      evening training. Matches and group/individual lessons 

 

Saturday 4.8.-Sunday 5.8.2018 

- Break on fencing training (on the same weekend there are coach seminar and veteran camp 

in Oulu, which is separate event. More info https://www.fencing-pentathlon.fi/ ) 

- A trip to Rovaniemi to meet reindeers and Santa Claus https://santaclausvillage.info/  and 

Ranua Zoo https://www.ranuazoo.com/ 

 

 Monday 6.8. – Wednesday 8.8.20108 

- 10:00-13:00       morning training 

- 13:00         lunch at camp 

- 17:00-20:00       evening training 

 

There will be free time and voluntary free time activities outside of camp program,: swimming in 

lake, sauna (daily if you want), tennis, football, Finnish baseball, Frisbee-golf and trip to forest to 

pick mushroom and wild berries.  

 

Accomodation and traveling 

You need to Fly to Oulu via Helsinki, or to Helsinki and take train to Oulu.  

Visitors are welcome to stay in fencing families, free of charge. Families will also take care of 

the local transportation from/to Oulu airport or Oulu train station and to/from fencing. 

 

Registration and additional informtaion 

 Contact to mikaheiskari@hotmail.com  or +358 40 5025906 

 Register asap or latest by end of June, for accommodation arrangements. 

 We will also do our best to for late registering too. 


