
Invitation til Faroe Fight Night 2022 30/6 - 4/7. 

Boksisamband Føroya, Torshavn Boksing og Klaksvik Boksing inviterer til Faroe Fight Night 2022. 

I disse dage vil alle sportsgrene på Færøerne have stævner rundt omkring på Færøerne og det hele slutter 

af om søndagen hvor alle samles til en stor afslutning i Torshavn. 

Eventet vil forløbe fra 30/6 - 4/7 torsdag – mandag ”event dage fre -søn” 

I år har vi valgt at lave det således at eventet er forbeholdt boksere med 0-10 kampe, dvs. ”nyere boksere” 

og der vil ligeledes blive mulighed for diplom boksning på disse dage, og til vores FFN i år, ønsker vi at 

forsøge og lave et stævne som giver de nyere boksere den fedeste oplevelse ved at gæste os herude midt i 

Nordatlanten. Vi vil forsøge og rejse 30-35 kampe hvor af de 10-12 af den er hovedekampe lørdag aften 

”Fight Night” 

Dagene vil forløbe således: 

Torsdag 30/6: Ankomst Færøerne fra Kastrup, busser vil transportere alle til hallen i Torshavn hvor der vil 

være velkomst. Herefter vil busser transportere alle til Klaksvik hvor eventet finder sted. Man vil blive 

indlogeret i klasseværelser på en skole med kort afstand til hallen hvor eventet finder sted, sovepose, 

natbamser og klemmer til næsen hvis man snorker, må medbringes. For gæster som har købt indlogering, 

vil der være 3x måltider pr dag i form af fælles morgenmad, madpakke til middag og fælles aftensmad, 

herudover betaler man selv hvad end snacks mm man ønsker. 

Fredag 1/7: Der være mulighed for diplomboksning om formiddagen, hvis vi trænere sammen kan rejse 

den nødvendige arbejdskraft. Fredag eftermiddag vil der være 10-12 kampe, om aftenen kan man 

underholde sig med judoturneringen som finder sted i en tilstødende hal. 

Lørdag 2/7: Om formiddagen vil der igen være mulighed for sparring/diplomkampe, igen med div træners 

hjælp, om eftermiddagen vil der være 10-12 kampe. Efter kl. 18 vil 10-12 ”hoved kampe” være på 

programmet, de færøske boksere vil selvfølgelig være selvvalgt her, men 18 danske boksere vil få mulighed 

for at kæmpe om bæltet som Faroe Fight  Night Champion 2022, de danske boksere som vil blive udvalgt 

her vil som 1. prioritering være boksere som boksede finale i de danske nationale begyndermesterskaber 

2022, der vil kortsagt blive mulighed for en rematch, og denne gang vil der være et stort bælte på spil samt 

disse kampe vil få prof rammer med lys/lyd/røg/flammer og streaming så hr og fru Danmark har mulighed 

for at følge med hjemme fra stuerne i dk. 

Søndag 3/7: Der vil være mulighed for sparring/træning el lign efter eget interaktiv inden turen går til 

Torshavn i busser for ar mødes med alle andre sportsgrene fra Færøerne til et afsluttende tiltag med 

spisning osv. Når tiltaget slutter i Torshavn, vil busser transportere alle tilbage til Klaksvik hvor der 

overnattes en sidste gang. 

Mandag 4/7: Efter morgenmaden pakkes der sammen og busser transportere alle til lufthavnen, for der 

flyves tilbage til dk… vi ses igen i 2023! 

Der arbejdes i øjeblikket på priser på flybilletter, men vi forventer at prisen i år vil ligge på max 3.000kr pr. 
deltager, dette inkludere flybillet tur/retur, transport lufthavn-event/retur, kost og logi ”klasseværelse” vi 
venter svar på om det bliver muligt og flyve både fra Kastrup og Billund i år.   

Vi vil forsøge og matche bokserne på forhånd, så hvis klubberne melder ind til os hvad de har af boksere 
med 0-10 kampe som kunne have lyst til og deltage, så forsøger vi og sætte noget op. 

Nærmere info, program og tilmelding kommer senere, ellers kan div klubber kontakte Martin Meng for 
nærmere pr tlf +298210307, torshavnboksing@gmail.com el via Torshavn Boksing s FB side, hvis der skulle 
være spørgsmål.  
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