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Organizing Commitee

It is with great pleasure Bygdø Fencing Club welcome you to 
Oslo Cup 2018, a competition with long and strong traditions in 
Norwegian fencing. 

Bygdø Fencing club in cooperation with the Norwegian 
Fencing Federation are looking forward to this year’s event on 
September 29th at Bygdøhus, Oslo and are looking forward to 
welcome epee fencers from all over the world. We can promise 
you a well-organized competition in a friendly atmosphere.

Good luck with the competition!

PROGRAM

Redaksjonen: 
Stig Herbern,  
Dagfinn Tvedt
Annonseansvar:  
Stig Herbern,  
Claus Mørch  
Geir Stoutland

Design og layout:  
Hege O´Wiidt 
Dagfinn Tvedt

Welcome to the international  
Fencing Tournament Oslo Cup 2018

Trykk: 
Allkopi conseptstore  
Lillestrøm 
 
Forsidebilde: 
Søstrene Pandora og Olym-
pia Stokke og Mie Totland 
Foto: Hege O’ Wiidt 

Saturday September 29th 

08:15 Venue open 
  
08:30-09:30 Payment- 
registration.  
Weapon control. 

10:00  Start of the 1. 
round of pools (pre-tour-
nament).  
 
12:00 Start of the 2. round 
of pools (pools of the  
satellite competition). 

14:00 Start of the Direct 
Elimination. 

17:30 Start of the  
semi-finals and final.

Epee men

 

STAFF 
Claus Mørch                 
Stig Herbern
Dagfinn Tvedt, 
 
Hege O´Wiidt 
Geir Stoutland
Rannveig Sørum
Mariusz Piasecki
Samuil Kaminski

DIRECTOR 
Mariusz Piasecki
 
MEDICAL
Henrik Lund

MEDIA 
Mariusz Piasecki

DIRECTOIRE TECHNIQUE
Mariusz Piasecki
Samuil Kaminski
Stig Herbern

EQUIPMENT/ WEAPON 
CONTROL
Claus Mørch
Samuil Kaminski

DATA SUPPORT
Tatjana Kaminski

CAFETERIA
Rannveig Sørum

Norges fekteforbund
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Vi tar leken på alvor!

Alle skal ha en venn!

Finn din FUS-barnehage

SØK

En ny hverdag venter!
Barnehagen er for barna et førsteinntrykk av verden og menneskene i den. Barna tilbringer mye av dagen sin i barne-
hagen, da må det være mer enn bare ett sted å være. I FUS barnehagene kommer barnet først!

Å skape vennskap er noe av det viktigste for oss i FUS. Vi legger til rette for at alle skal få leke med andre og få venner. 
Det skaper selvtillit gjennom mestring, trivsel og trygghet. Leken er vårt viktigste hjelpemiddel for å fremme venn-
skap. Hos oss er læring gjennom lek, mestring og vennskap mye mer enn bare ord, det styrer alt vi gjør. Alt for at ditt 
barn skal føle seg trygg glad og utvikle seg som barn og menneske. I FUS har leken en sentral plass. Lek og læring går 
hånd i hånd, og realfag har allerede en naturlig plass i våre barnehager. Hos oss jobber pedagoger og ansatte med bred 
kompetanse, som sammen gjør alt for å skape den beste barnehageopplevelsen for ditt barn.

For at barn skal kunne vokse og utvikle seg, leke og lære, klatre, grave, le og ha det gøy, må de ha sunn mat. Vårt mål 
er å skape matglede med riktig og sunt kosthold gjennom vårt matkonsept SmartMat.

Finn din nærmeste FUS barnehage og les mer om oss og annen spennende informasjon på www.fus.no.

www.fus.no@fusbarnehagene
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Bygdø Fekteklubb og Norges Fekteforbund ønsker alle velkommen til 
årets World Cup Satellite OSLO CUP 2018

Oslo Cup er norsk fektings internasjonale stormønstring. De senere årene har det vært mer 
enn 100 deltakere fra over 20 nasjoner .
 På pisten i Oslo Cup har vi hatt kjente OL vinnere, verdensmestere og fektere med 
mange medaljer på topp nivå og stevnet er internasjonalt  kjent for sitt høye sportslige nivå. 
Stevnet er viktig for norsk fekting da våre beste fektere får vist seg frem på hjemmebane og 
de noe mindre erfarne får stimulans og impulser til videre utvikling. 
Også i år topper vi stevnet og har fått bekreftet deltagelse fra flere av verdens beste 
fektere som ønsker å utfordre våre beste. Lørdag 29nde september er det herrer kårde. Vi 
avholder i tillegg på søndag ungdomsserien 2018/19.  Det er gratis adgang og vi ønsker alle 
velkommen på Bygdøyhus. 
 Stevnet er tradisjonelt godt dekket av både TV , live streaming og sosiale media. Ute 
er fekting en stor idrett og mer enn 153 land har den på sitt program. Fekting har vært en del 
av de olympiske leker siden dets start. 
 Bygdø Fekteklubb som arrangør har gjennom de siste 29 årene hatt en fantastisk 
utvikling takket være en bevist satsing på gode trenerressurser gjennom våre dyktige trenere 
Mariusz Piasecki og Samuil Kaminski . Dette har resultert i mange internasjonale medaljer i 
både OL ,VM og EM som vi er svært stolte av samtidig som klubben bevist har jobben med 
rekruttering og utvikling av unge fektere med et balansert syn på bredde og toppsatsing.   
 Klubben har i dag mer enn 150 aktive fektere og med de beste på meget høyt 
nivå i verdens sammenheng. Vi fortsetter de gode resultater i alle aldersklasser i år også. 
Bygdø Fekteklubb berømmes for sitt gode positive miljø og hvordan den favner om alle sine 
medlemmer. Vi dyrker evnen til å ta hånd om de unge og nye, stimulerer til at generasjonene 
møtes og trener sammen til gjensidig glede som også skaper positive resultater. 
Vel møtt til en flott fekteopplevelse på Bygdøhus den 29. september !!

Med vennlig hilsen
Stig Herbern

På vegne av Norges Fekteforbund er det en stor ære å ønske alle velkommen til Oslo Cup 
2018! Oslo Cup, som ble arrangert for første gang i 1984, er det eneste internasjonale 
stevnet vi har i Norge. I 2001 ble stevnet inkludert i det internasjonale fekteforbundet (FIE) 
sin stevnekalender, og har siden den gang hatt status som World Cup Satellite-stevne. FIE 
feirer for øvrig i år sitt 105-års jubileum. Det ble stiftet i Paris den 29. november 1913 av 
ni nasjoner. Deriblant Norge, som det eneste nordiske landet. FIE organiserer i dag 153 
nasjonale fekte-forbund og er spredt på alle kontinentene.
 I alle årene har Bygdø Fekteklubb vært Fekteforbundet sin tekniske arrangør. En stor 
takk for en profesjonell gjennomføring av et arrangementet som også er preget av høy grad 
av gjestfrihet.
Norges Fekteforbund ønsker alle fekterne lykke til med stevnet og at den beste vinner!

Fektehilsen
Junjie Cao
President, Norges Fekteforbund

      

Junjie Cao Stig Herbern

Vi tar leken på alvor!

Alle skal ha en venn!

Finn din FUS-barnehage
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Det skaper selvtillit gjennom mestring, trivsel og trygghet. Leken er vårt viktigste hjelpemiddel for å fremme venn-
skap. Hos oss er læring gjennom lek, mestring og vennskap mye mer enn bare ord, det styrer alt vi gjør. Alt for at ditt 
barn skal føle seg trygg glad og utvikle seg som barn og menneske. I FUS har leken en sentral plass. Lek og læring går 
hånd i hånd, og realfag har allerede en naturlig plass i våre barnehager. Hos oss jobber pedagoger og ansatte med bred 
kompetanse, som sammen gjør alt for å skape den beste barnehageopplevelsen for ditt barn.
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Alle nye fektere ønskes velkommen 
 
Hver enkelt fekteklubb gjør egne 
tiltak for å ta imot nye fektere i 
alle aldre. De som vil begynne 
bør ta direkte kontakt med den 
nærmeste klubben. Adresse 
og kontaktinformasjon og mer 
informasjon om fekting finnes på 
Fekteforbundets nettside: www.
fekting.no. 
- Dette er en sport som passer like 
godt for begge kjønn. Vi pleier å 
si at man bør være 8-9 år før man 
begynner, men en nedre aldersgrense 
kan være individuell, og avhengig 
av personlig utvikling. Det er ingen 
aldersgrense oppad, og man blir 
aldri utlært. På vegne av norsk 
fekting ønsker jeg alle nye fektere 
velkommen, forteller Bendiksen.

 

Bygdø Fekteklubb er Norges største 
klubb, men det finnes også andre 
norske klubber i både Oslo og ellers 
i Norge. Totalt finnes det per dags 
dato 26 klubber fordelt over Oslo, 
Bergen, Stavanger, Trondheim, 
Fredrikstad, Gjøvik, Kristiansand, 
Kristiansund, Molde, Nesodden, 
Nøtterøy, Sandefjord, Ålesund, 
Bodø, Drammen, Asker og Bærum. 
Tradisjonelt har det vært noen få 
store og dominerende klubber, men 
dette er i ferd med å endre seg. 
Det er de mindre og mellomstore 
klubbene som har vokst mest. I den 
siste tiden har det dessuten blitt 
etablert flere fekteklubber og flere 
aktivitetsskoleordninger som tilbyr 
fekting som aktivitet.

Bygdøfekteren Bartosz Piasecki 
sitt OL-sølv i London har betydd 
veldig mye for å synliggjøringen av 
fekting. Det er midlertid vanskelig 
å få tilsvarende oppmerksomhet 
uten denne type resultater. De 
norske fekteklubbene har hatt ulike 
strategier i forhold til rekruttering. 

De som har vært mest aktive og 
synliggjort fekting i nærmiljøet, 
og samtidig tilrettelagt for nye 
fektere med f.eks. nybegynnerkurs 
og kårdelek som er tilpasset ulike 
aldergrupper, har hatt gode resultater. 
Felles for alle klubbene som har 
lykkes, har allikevel vært fokuset på 
å beholde eksisterende medlemmer. 
Fekting er en relativt smal idrett hvor 
fremgang krever mye tid og øvelse. 
Et godt miljø, og samhold er selve 
limet, og derfor en helt avgjørende 
faktor for å unngå frafall. Klubbtiltak 
som skaper gode miljøer, og tilbud 
til både mosjonsfektere, og til de 
som ønsker å satse, har derfor god 
effekt. For å stimulere samhold i 
fektemiljøet, har også Fekteforbundet 
i stadig større grad satset på å skape 
arenaer hvor fektere fra ulike klubber 
og ulike regioner møtes. Målet er 
både å forbedre prestasjonene, og å 
skape et godt miljø på tvers av klubb- 
og geografiske grenser. 

FORMIDABEL VEKST I NORSK FEKTING 2010-2018

Norsk fekting fortsetter å vokse  
og vokser stadig raskere. 

Siden 2010 har antall aktive fektere økt med over 50 prosent, forteller generalsekretær 
i Norges Fekteforbund, Claes H. Bendiksen. Bare det siste året har antallet økt med 
nesten 20 prosent.

Claes H. Bendik-
sen, generalse-
kretær i Norges 
Fekteforbund 
Foto: Bendiksen

Illustrasjonsfoto  Norges Idrettsforbund
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FAKTA OM FEKTING 
 
Fekting handler om å treffe 
motstanderen med stikk eller hugg, 
uten selv å bli truffet. Sporten er 
enkel å forstå, men har mange 
fasetter. Det er tre våpen som er 
autorisert for bruk i sportsfekting; 
kårde, florett og sabel. I Norge, 
og ellers i verden, fekter de fleste 
med kårde. Man trenger ikke å 
kjøpe utstyr for å begynne med 
fekting. Bygdø Fekteklubb og de 
fleste klubbene låner ut utstyr til 
nybegynnere, og hjelper til med 
innkjøp etter hvert. Komplett nytt 
fekteutstyr koster mellom kr 3.000 
og kr 5.000. 
 
Fekting er en relativt liten sport 
i Norge, men større i mange 
europeiske land, og utbredt i 

alle verdensdeler. Sporten er 
imidlertid ikke ny i Norge, og vi 
har stolte fektetradisjoner. Den 
første fekteklubben, Studenternes 
Gymnastik- og Fægteforening, 
forløperen til Oslostudentenes 
Idrettsklubb ble stiftet 1882. I 1911 
ble Norges Fekteforbund etablert, 
og det første Norgesmesterskapet 
ble arrangert i 1913. Det samme 
året ble det internasjonale 
fekteforbundet, Fédération 
Internationale d’Escrime (FIE) 
stiftet, med Norge som ett av 
ni andre europeiske land som 
initiativtakere. Fekting er en av 
få grener som har vært olympisk 
idrett helt fra starten av i 1896. 
Norske fektere har deltatt i mange 
OL, sist da Bartosz Piasecki vant 
sølvmedalje i London i 2012. 
 

FORMIDABEL VEKST I NORSK FEKTING 2010-2018

Fekting
i Norge 
har god 
tllvekst av 
barn og 
unge. Foto 
H.O’Wiidt, 
D.Tvedt 
og S.  
Kaminski

Arkivfoto. Bygdø fekteklubb
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www.tmc.no
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Tidligere medaljevinner av Oslo Cup 

2012: 
1. S.Gars, SWE
2. E.Samuelson, SWE 
3. J.Bergdahl, SWE, 3. C.Piasecka, NOR

2011:
1. I.Embrich, EST,  
2. K.Kuusk, EST,  
3. E.Kirpu, EST  , 3. A. Schuenke, GER  

2010:  
1. O.Aleksejeva, EST,  
2. S.Gars, SWE,  
3. J.Zuikova, EST, 3. J.Beliajeva, EST 
 
2009:  
1. K.Kuusk, EST,  
2.E.Sammuelsson, SWE,  
3.C.Piasecka, NOR, 3.D.Baranikova, SVK

Damer:

2017:
1. B. Staszulonek, POL
2. L. Islas Flygare, SWE
3. M. Bielec, POL, L. Hillestad, NOR

2016:
1. K. Harmenberg, SWE
2. R. Limardo, VEN
3. K. Kostka, POL, J. Limardo, VEN

2015:
1. D. Kraft, USA
2. B. Piasecki, NOR
3. J. SALM, EST

2014:
1. A. Larsson SWE
2. A. Taccini ARG
3. J. Lund NOR, S. Priinits EST

2013:
1. A.Herey, UKR
2. T. Forsse, SWE
3. M. Nych, POL

2012:
1. R.Limardo, VEN
2. B.Piasecki, NOR 
3. M.Jefremenko, LAT, 3. D.Milak, NOR

2011:  
1. B. Piasecki, NOR,  
2. F.Backer, NOR,  
3.C.S.Mørch, NOR,  3. W.Lombach, SWE

2010:  
1. B.Piasecki, NOR,  
2. F. Hertzberg, GER,  
3.E. Flierl, GER, 3. CS.Mørch, NOR

2016:
1. K. Lehis EST
2. N. Paju, EST
3. K. Kuusk, EST, K. Pytka, POL

2015:
1. R. Knapik-Miazga, POL
2. M. Piekarska, POL
3. A Linde, SWE

2014:
1. J. Bergdahl SWE
2. K. Lehis EST
3. I. Embrich Est, Joanna Halls AUS

2013: 
1. S.Gars, SWE
2. I. Embrich, EST
3  K. Kuusk, EST, K Barvestad SWE

2009:  
1.CS.Mørch, NOR,  
2. A.Liimets, EST,  
3. J. Videira, POR, 3. F. Backer, NOR

2008;  
1. C.S.Mørch, NOR,  
2.S.Torkildsen, NOR,  
3.J.Cordeiro, POR, 3.L.Mandrioli, ITA  

2007;  
1. N.Novosjolov, EST,  
2. B.Piasecki, NOR,  
3. M.Ingerdal, SWE, 3. J.Salm, EST

2006;  
1. T.Forsse, SWE,  
2. C.S.Mørch, NOR.  
3. M.Allika, EST, 3. A.Larsson, SWE

Herrer:

Veteran Herrer:
2016:
1. I. Heldal, NOR (ByF)
2. V. Saletis, NOR (ByF)
3, K. Draugedal, NOR, (NØF),  
G. Stoutland, NOR (ByF)

2015:
1. F. Sjödal ,SWE
2. J. Griffin, NOR (ByF)
3. G. Gilfillan, NOR (ByF)

2008 
1. O.Aleksejeva, EST,  
2. K.Kuusk, EST, 
3. J.Rawska, POL, 3. M.Mørch , NOR

2007: 
1. M.Stroka, POL,  
2. S.Larsson, SWE,  
3. I.Embrich, EST, 3. K.Kuusk, EST

2006;  
1. O.Aleksejeva, EST, 
2. I. Embrich, EST, 
3. K.Kuusk, EST, 3. M.Stroka, POL

2005:
1. J. Zujkova, EST
2. M. Stroka, POL
3. A. Kohv, EST, N. Westmann, SWE

Oslo Cup 2017. Finale-
kampen mellom B. Staszu-
lonek, Polen og L.Islas 
Flygare, Sverige.
Foto:Atle Silgjerd

www.tmc.no
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Din rådgiver innen  næringseiendom
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2017-2018

Fra finalekampen mellom Staszulonek og L. Islas Flygare, 
Sverige. Foto Atle Silgjerd 

NM 2018

Oslo Cup 2017

Vinner av Oslo Cup 2017. Bartozs 
Staszulonek fra Polen ble årets vin-
ner. Her sammen med 2. og 3. plass 
vinnerne. L Islas Flygare, Sverige, 
M. Bielec, Polen og L. Hillestad, 
Norge. Foto Atle Silgjerd 

Oslo Cup 2017 ble som vanlig arrangert i november 
2017. 50 deltakere konkurrerte på lørdagen 4. novm-
ber, mens på søndagen ble arrangert veteranstevne, 
Oslo Senior Cup 2017 Veteran International Epee 
Fencing.

I april i år ble det hundrede NM i fekting 
arrangert av Nård Fekting i samarbeid med 
Norges fekteforbund. For Bygdø fekteklubb 
ble det en stor dag. Anne Morvik vant i 
senior dameklassen, mens Bartozs Piaseki 
vant senior herreklassen. Det ble også seier 
til ByF dame senior i lagfektingen. Under. 
Bygdø fekteklubb var godt representert.
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Bli kjent med

Åpen Fektedag på Bygdøhus 
I varm septembersol fikk besøkende barn og unge prøve seg som fektere. Kadett og juniorfekterne sørget for at alle 
fikk drakt, maske og kårde, kort instruksjon og kamp. Bartozs Piasecki og Caroline Piasecka var der også for å rek-
ruttere nye aspiranter.                Tekst og foto. D. Tvedt



14

Oslo Cup 2018 World Cup Satelitte

MEDIA 
Mariusz Piasecki
MEDIA 
Mariusz Piasecki

VÅRE  FORRETNINGSOMRÅDER

Forvaltning       Utvikling       Rådgivning
Drift og vaktmestertjenester

WWW.SKAGEN-EIENDOMSFORVALTNING.NO



15

Oslo Cup 2018World Cup Satelitte

MEDIA 
Mariusz Piasecki
MEDIA 
Mariusz Piasecki

Bli kjent med

Baltic Sea Fencing Summer Camp 2018, 24.-30.juni:

Flotte opplevelser under fekteleir på Gotland
I år som i fjor deltok unge fektere fra Bygdø fekteklubb 
sammen med trener Samuil Kaminski, på fekteleir på 
Gotland. Flotte opplevelser for de unge som frister til 
gjentakelse.

Tekst og foto: Hege o’Wiidt og Samuil Kasminski

Baltic Sea Fencing sum-
mer camp 2018. Sam-
let unge fektere fra hele 
Østersjø-området til fekteleir 
på Gotland. Trener Samuil 
Kaminski stilte med flere 
unge fra Bygdø fekteklubb. 
Øverst hele gruppe samlet. 
Over til h.
storaktivitet i ICA Maxi 
Arena. Til h. mange 
opplevelser bl. a. gotlandske 
riddere.  

Trener Samuil Kaminski med unge 
fektere fra Bygdø.
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MALERMESTER SKOGHEIM
Strykenenga 1, 2743 Harestua tlf 900 48 304

Malermester Skogheim utfører både innvendige og utvendige maleoppdrag til  
fornuftige priser. Firmaet har mer enn 30 års erfaring i utvendig behandling av fasa-
der inklusiv kjemisk malingfjerning og spesialbehandling av murfasader. Vi har gode  
referanser på Bygdøy og bistår gjerne med en befaring for å kunne  gi deg gode 
råd og et godt tilbud.
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Aktiviteter for unge fektere

Stor deltakelse på

Treningssamling for unge fektere i Polen 
I en uke i august deltok hele 32 fektere, både jenter og gutter i alderen 13-20 år på Norges 
fekteforbunds fekteleir i på Gdanska Szkola Floretu i Polen.

Tradisjonen tro inviterte Fekte-
forbundet unge fektere fra hele 
landet til fekteleir i Polen. I år 
deltok det både jente- og gutte-
fektere fra syv ulike fekteklub-
ber. Fra Bygdø fekteklubb var 
9 fektere med.

Harde økter hver dag 
Hver dag var det lagt opp til 4 
harde treningsøkter. Målet var 
å gi fekterne en god oppkjøring 
før en ny sesong. I tillegg til 
treningen var det også sosiale 
aktiviteter på agendaen, der 
målet var å skape samhold og 
kameratskap på tvers av geo-
grafi og klubbtilhørighet.

Avsluting med konkurranse 
Det ukelange treningsopp-
holdet ble avsluttet med en 
fektekonkurranse. Denne 
ble vunnet av Truls Staumøy 
(Bergen fekteklubb) som vant 

over Casper Muus Bendiksen 
(Bygdø fekteklubb) i finalen. 

Polsk samarbeid
Norges fekteforbund har i flere 
år enyttet Gdanska Szkola 
Floretu som ligger rett uten-
for Gdansk i Polen. Foruten 
gode bevertnings- og innkvar-
teringsmuligheter, har denne 
skolen svært gode trenings-
fasiliteter for fekting. 

Takker for samarbeidet
Norges fekteforbund
takker Samuil Ksminski og 
Michal Adamek for arbeidet de 
har bidratt med under, og i for-
kant av treningsleiren .En takk 
går også til fekterne for god 
innsats og godt humør.

Fekteforbundets trening-
sleir i august samlet hele 
32 fektere fra 7 klubber 
fra hele landet.  9 fek-
tere deltok fra Bygdø 
fekteklubb. Foto Samuil 
Kaminski

Tekst og foto: 
Hege O’Wiidt,  
Claes Bendiksen og 
Samuil Kaminski
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THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Vi lytter.  
Og hører hva du sier. 
 
 

Man skulle tro det var en selvfølge.

rsmnorge.no  

Vi støtter Bygdø Fekteklubb
 
og gleder oss over  en klubb som skaper 
gode resultater og godt miljø 

SMH Management AS
Christian Benneches vei 8b
0286 Oslo

 

Selskapets virksomhet fokuserer på strategisk ledelse i tillegg til omstilling og 
restrukturering av selskaper. Vi spesialiserer oss på å bistå eiere i valg av strategisk 
retning, og tilbyr kompetanse og kra� til å gjennomføre endringer i krevende 
situasjoner med fokus på omstillings- og restruktureringsprosesser. Selskapet har 
spesiell tung kompetanse i restrukturering og markedsorientering av 
teknologibedri�er og vårt team har lang og utstrakt erfaring med bakgrunn fra 
toppledelse i en rekke selskaper. 

Vi støtter Bygdø Fekteklubb 

og gleder oss over en klubb som skaper 
gode resultater og godt miljø.
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Born to serve the Marine Industry

 WML AS
            Postboks 164 Alnabru
 1614 Oslo
 Tel:  21 39 26 60

www.wml.no
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Finansielle Investeringer

awilhelmsen.no

Cruise Eiendom

Detaljhandel

Shipping & Offshore
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Over 35 års erfaring, høy kompetanse og 
stort nettverk gjør valg av eiendomsmegler enkelt.

Å kjøpe eller selge bolig er en stor avgjørelse for oss alle. 

Derfor er det så viktig å velge en best mulig samarbeidspartner. 

Sem & Johnsen Eiendomsmegling har lang erfaring og svært solid kompetanse 

når det gjelder juss, salg og attraktiv eiendom. Som en følge av langsiktig 

arbeid gjennom mange år, nyter vi i dag godt av høy tillit i markedet. 

I motsetning til de fleste av våre konkurrenter er vi privateid, og det merker 

kundene våre i form av ekstra engasjement og profesjonalitet. 

Vi anstrenger oss til det ytterste for at du skal bli så fornøyd med 

samarbeidet at du vil velge oss igjen og anbefale oss for andre.

Hvorfor velge Sem & Johnsen?

WWW.SEM-JOHNSEN.NO

FROGNER
FROGNERVEIEN 36
0207 OSLO
TELEFON: 22 44 21 00 
FROGNER@SEM-JOHNSEN.NO

MAJORSTUEN
VALKYRIEGATEN 21
0366 OSLO
TELEFON: 22 69 77 00
MAJORSTUEN@SEM-JOHNSEN.NO

VIKA
KLINGENBERGGATEN 7
0161 OSLO
TELEFON: 22 83 22 00
VIKA@SEM-JOHNSEN.N

BEKKESTUA
GAMLE RINGERIKSVEI 33 B
1357 BEKKESTUA
TELEFON: 67 12 23 00
BEKKESTUA@SEM-JOHNSEN.NO
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