Fäktkurser på Gotland 26 juni – 1 juli
Gotlands Fäktklubb har det stora nöjet att inbjuda till:
• Domarkurs i värja
• Tävlingsledarutbildning
• Tränarseminarium med professor Czajkowski Zbigniew
Kurserna genomförs i samband med sommarens stora fäktläger (Baltic Sea Summer Fencing
Camp 2007) och fäkttävling (Baltic Sea Challenge) på Gotland. Kurserna har ett schemaupplägg som gör att du som bor på Gotland kan delta i kurser även om du arbetar den aktuella
veckan. Du som kommer från fastlandet kan kombinera kurserna med några semesterdagar på
Sveriges populäraste turistmål - Gotland - då ön är som vackrast. Du kan välja att delta på en
eller flera av nedanstående kurser. Utbildningspass tisdag-fredag genomförs på Atheneskolan
och lördag-söndag i Södervärnshallen.

Domarkurs

Kurs till distriktsdomare i värja. Kursen är lämplig för föräldrar till deltagande fäktare på
lägret. Kursen ger en mängd generell domarkunskap och är därför även nyttig för dig som ska
döma florett eller sabel i framtiden. Inga särskilda förkunskaper krävs
Tisdag 26 juni:
17.30-20.00
Onsdag 27 juni:
17.30-20.00
Torsdag 28 juni:
17.00-19.00 (teoriprov)
Lördag 30 juni
08.00-18.00 (Praktik med examination)
Söndag 1 juli
07.00-15.00 (Praktik med examination)
Examination till distriktsdomare sker under helgens tävling
Kursledare: Henning Österberg
Examinator: Orvar Jönsson
Kursavgift: 300 kr, (lunch lördag och söndag ingår i kursavgiften), boende och resa ordnas
genom egen försorg. Se vidare under boende.

Tävlingsledarkurs

Nybörjarkurs för personer utan tidigare erfarenhet som vill lära sig om hur man verkar i olika
funktionärsroller och hur man generellt organiserar och genomför en fäkttävling.
Söndag 24 juni:
Måndag 25 juni:
Lördag 30 juni:
Söndagen 1 juli:

17.00-20.00
17.00-20.00
10.00-17.00 (Praktisk tillämpning)
10.00-16.00 (Praktisk tillämpning)

Kursledare: Pierre Thullberg (medverkar 24 och 25 juni för att sedan ingå i tävlingsledningen
på EM)
Kursavgift: 300 kr (lunch lördag och söndag ingår i kursavgiften), boende ordnas genom egen
försorg. Se vidare under boende.

Tränarseminarium

Gotlands Fäktklubb har det stora nöjet att erbjuda ett tränarseminarium med professor
Czajkowski Zbigniewfrån Polen. Zbigniew Czajkowski är en av världens främsta fäktningsteoretiker och tränare. Seminariet ska ses som en fortbildning för aktiva fäkttränare på alla
nivåer.
Tordagen 28 juni:
19.00-20.30
Seminariet genomförs på engelska och är kostnadsfritt
Boende
Kursdeltagare kan bo på Kneippbyn tillsammans med läger- och tävlingsdeltagare. Kneippbyn
ligger vid havet strax söder om Visby och är Gotlands största turistanläggning med massor av
aktiviteter (läs mer www.kneippbyn.se 0498-29 61 50). Kneippbyn erbjuder er boende till
kraftigt reducerat pris om ni uppger att ni är kursdeltagare under Baltic Sea Summer Fencing
Camp 07. Det finns gratisbussar från Kneippbyn till Atheneskolan/ Södervärnshallen under
hela veckan. Information om annat boende finner du på www.destinationgotland.se.
Resa
Snabbfärjor går från Nynäshamn och Oskarshamn (www.destionationgotland.se). Om du
planerar att bo på Kneippbyn så rekommenderar vi att du bokar båtresan via dem.
Det går dagligen en stor mängd flyg från Bromma med Gotlandsflyg (www.gotlandsflyg.se)
och Arlanda med Skyways (www.gotlandsflyg.se). Gotlandsflyg har även vissa avgångar från
Ängelholm, Sundsvall, Ronneby under den aktuella perioden. Cimber Air (www.cimber.se)
flyger från Köpenhamn. City Airline (www.cityairline.com) flyger från Göteborg.
Anmälan
Skicka namn, telefonnummer och mailadress senast måndagen 18 juni till Johan Willemo.
Ange vilken/vilka av kurserna du vill gå.
E-post: johan.willemo@telia.com
Telefon: 070-351 75 25
För mer information besök www.gotlandsfk.se

