
Invitation til Faroe Fight Night 8/6 - 11/6 2023 

 

Boksisamband Føroya, Torshavn Boksing og Klaksvik Boksing inviterer til Faroe Fight Night 2023. 

 

Lørdag 10/6 afholdes der Faroe Fight Night i Torshavn og I er ALLE hermed inviteret!!! 

På nuværende tidspunkt er det sat op til at der kun bliver kampe lørdag eftermiddag og aften, hvis 

tilmeldingen til eventet bliver stor, så vil vi udvide programmet med flere kampe/ træning mm men kort 

sagt  er set-up´et det samme som i 2019 dvs. en kombineret træningslejr med stævne osv. 

Denne gang bliver således at klubberne selv står for bestilling/betaling af flybilletterne, ellers vil tiltaget 

forløbe som det gjorde ved vores event i 2019. 

Tilmelding:  

Skal ske til Martin Meng via Facebook, Mail eller telefon, se div kontakt info nederst på siden, og senest 

31.maj kl. 23.59!   

 Flybilletter: 

Både SAS og Atlantic Airways flyver herop til, dog anbefaler vi Atlantic, da de har færrest aflysninger pga. 

vejr, de er sikkert dyrere, men klart og foretrække... der er altid mulighed at ændre navne på flybilletterne, 

”Men spørg lige selskaberne hvad der ellers kræves for dette!!! ” 

Det er muligt at kommer herop både torsdag og fredag, vi anbefaler torsdag, så vi har hele fredagen til 

træningslejr, men klubberne afgøre selv hvad der passer dem bedst, dog anbefaler vi disse afgange med 

Atlantic Airways: 

Til Færøerne: 

Torsdag: kl. 18.35, fra Kastrup så passer det med bus til Torshavn. 

Fredag: kl. 12.25, fra Kastrup så passer det med bus Til Torshavn. 

Til Danmark:  

Søndag: Kl. 18.00 Fra Færøerne, så passer det med bus fra Torshavn. 

Vi vil anbefale alle der ønsker at deltage om at bestille flybilletterne hurtigst muligt, hvis i ønsker 

muligheden for billigere billetter. 

Lejebil: 

Ønsker Klubberne at leje bil fra Lufthavnen på Færøerne har vi lavet aftale med disse firmaer, priserne er 

IKKE danske priser, men her er så muligheden for at være mere selvstændig på turen heroppe: 

www.phdcarrent.fo  

www.arctic.fo 

www.avis.fo 

http://www.phdcarrent.fo/
http://www.arctic.fo/


 

Indlogering: 

Der er mulighed for overnatning i hallen og i salen i kælderen på en luftmadras. 

”Al ophold via hoteller, Airbnb mm er for egen interaktiv og regning” 

Morgenmad, Middagsmad på alle dagene er med i deltagergebyret. 

Aftensmad ”fredag” er med i deltagergebyret ”IKKE LØRDAG UNDER SELVE EVENTET!!  Aftensmad lørdag er 

for egen regning.! 

 

Pris for deltagelse: 420kr 

 

Inkl. i deltagergebyret er: 

Bus til Torshavn på en bestemt tid, ”Transport herudover er på egen regning!” 

Overnatning i hal/sal i kælder på luftmadras ”Luftmadras inkl.” 

Morgenmad, Middags mad på alle dagene. 

Aftensmad fredag. 

Frugt på alle dagene. 

Vand/saft på alle dagene ved spisning. 

Bus fra Torshavn til lufthavn søndag på bestemt tidspunkt, ”Transport herudover er på egen regning!” 

 

Ikke inkl. i deltagergebyret: 

Flybillet DK-FO-FO-DK. 

Aftensmad lørdag. 

Sejltur med hurtiggående rib båd ”600hk”  

 

Vi ser frem til en super fed weekend og håber at se en masse af jer her på Færøerne i juni... 

 

Vh 

Martin Meng 

Mail: boksisambandforoya@gmail.com, torshavnboksing@gmail.com 

Tlf: +298 210307 



 

 

 

 

 


