Årsberetning for 2020
Fagen-1926 Bokseklubb

Styrets sammensetning:
Leder: Erdem Alper Yildiz
Nestleder: Iskender Ekinci
Nytt styremedlem: Nedim Zunic
Varamedlem: Andreas Gisholt Gustavsen

Valgkomite:
Komiteens leder: Pål Nilsen, f. 03.09.1971

Medlem 1: Gulfidan Ekinci, f. 25.09.1976
Medlem 2: Jeanette Jensen, f. 05.06.1980

1 Varamedlem:
Gulcan Guzel, f. 01.10.1969

2 nye revisorer:

Komiteen består av:
Komiteens leder: Joakim Heggedal, f. 07.11.1983
Medlem: Gulfidan Ekinci, f. 25.09.1976

Styrets arbeid
Styremøter:
Det er avholdt 3 styremøter.
Spesielle oppgaver:
1. Starte opp en sommerskole, bokseskole, konkurranser

Medlemstall:
58

Fagen-1926 Bokseklubb sine deltatte konkurranser i 2020:
1) Rekruttseriøn ØST 25. Januar

Iskender Ekinci deltok i rekruttserien øst. Han møtte en
bokser fra Grimstad Bokseklubb. Iskender vant kampen på
AB (oppgivelse) i 2. runde.

Iskender (utøver)

2) Nybegynnermesterskapet i Skien 7. – 9. Februar
7. feb) Allerede første dagen så gikk Iskender Ekinci en
kamp på kvelden, etter innveiing. Han møtte en bokser fra
hjemmebane, Skien Bokseklubb. Kampen var jevn, men
Iskender presterte et hakk bedre enn motstanderen og vant på
avgjørelse

Fra venstre: Andreas
(trener), Iskender og Erdem
(trener)

8. feb) Andre dagen så er Adrian Meland først
ute. Adrian møtte en tøff bokser fra Drammen
AK. Adrian bokset bra. Dessverre så ble kampen
stoppet av dommeren i 2. runde ettersom
motstanderen fikk rene treff. Motstanderen vant
hele turneringen.
Fra venstre: Erdem (trener), Adrian (utøver)

Iskender Ekinci møtte en bokser fra Valhalla bokseklubb.
Iskender fulgte ikke helt etter planen og tapte på
avgjørelse. Iskender fikk bronsemedaljen.

3) Erdem A. Yildiz (leder) deltar i senior-NM, som dommer
fra Fagen-1926 Bokseklubb.

4) Ettersom Covid-19 så har ikke bokseklubben hatt muligheten til å delta i andre
konkurranser, men som fortsatt holdt aktiviteten utendørs med retningslinjene
nasjonalt og lokalt.
-

04.08.Vi samarbeidet sammen med IL Ros
og Pugilist Bokseklubb og hadde en samling
utendørs. Vi delte treningen i 4 deler hvor
trenerne fikk delt sine kunnskaper. Trenerne
som deltok var Erdem fra Fagen-1926, Lars
og Tom fra IL Ros og Jon fra Pugilist BK.
Samlingens formål var å dele kunnskap i
forskjellige type felt – alt fra oppvarming,
teknikk og sparring.
Fra venstre: Nedim Zunic (utøver), Erdem

-

Fagen-1926 startet en
sommerbokseskole for aldersgruppen
mellom 6-13 på Høybråten-området.
Vi fikk gode resultater og klarte å
rekruttere 16 stykk.
Sommerbokseskole kampanjen var
suksess.

5) Vi hadde en deltakelse på
diplomserien som ble
arrangert av
Tønsbergkameratene.
Deltakeren vår, Julia
Synøve Heggedal (7) ,
debuterte for første gang på
en oppvisningskamp. Hun
bokset eksepsjonelt bra mot
en gutt fra Fuvo. Gutten var
også et hode høyere, men
det stoppet ikke vår lille
Julia i å ta kampen til han.

Fra venstre: Iskender, Erdem, Julia og Joakim (far)
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