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Nu är det dags igen för ett nytt läger med nya utmaningar och nya möjligheter! Gotlands Fäktklubb i samarbete med
Svenska Fäktförbundet inbjuder er Gotlandslägret den 22 – 28 juni.
Gotlandslägret riktar sig till dig som är; elit, på gång, femkampare, tränare, tränaraspirant och till er föräldrar och
anhöriga. Kort och gott, vi erbjuder något för alla!
Vår förhoppning är att vi återigen skall få ett brett och stort antal deltagande där alla oavsett ålder, kategori eller
erfarenhet får möjlighet till kvalitativ träning blandat med olika utbildningar. Tillsammans skall vi göra Gotlandslägret
till något intressant, lärorikt och roligt.
LÄGER FLORETT OCH VÄRJA
Lägret riktar sig till er som är födda 2004 eller tidigare oavsett kort eller lång fäkterfarenhet. Alla fäktare delas in efter
nivå för bästa möjliga träning. Lägret skall ses som en säsongsavslutning varför man tränar med den klinglängd som
varit aktuell under säsongen. Ta kontakt med din klubbtränare och anmäl dig därefter till årets fäktevent!
UTLÄNDSKA DELTAGARE
För att kunna erbjuda våra svenska deltagare ett internationellt utbyte kommer vi även i år att bjuda in fäktare från
Norden och övriga Europa för att delta på lägret. Deltagare från Italien, Polen och Norge är redan föranmälda.
MODERN FEMKAMP
Modern femkamp förlägger sitt sommarläger här på Gotland i kombination med fäktlägret. Detaljerad information
ges av mångkampsförbundet, kontaktperson Conny Pihl. Anmälan görs enskilt via formulär på GoFK hemsida.
TRÄNARUTBILDNING STEG 2
Svenska Fäktförbundet inbjuder till diplomerad instruktörsutbildning steg 2 värja. Kursen leds av landets mest erfarna
instruktörer och är öppen för dig som uppfyller SvFF förkunskapskrav. Kursen integreras i Gotlandslägret genom att
lägrets yngre deltagare är era elever. Kursavgiften är subventionerad med idrottslyftsmedel. Mer info ges via SvFF.
Observera att sista anmälningsdag är 15 april och att anmälan sker via SvFF.

IDROTTENS Ö är ett samarbete mellan Destination Gotland, Svenska Spel och
Idrottsförbundet på Gotland i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.
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GOTLAND – EN KORT
RESA LÅNGT BORT
Gotland – en speciell plats, mitt
i Östersjön. Nära i restid från
svenska fastlandet, men med
en känsla av att vara mycket
längre bort. En känsla skapad av
det säregna landskapet, de fina
sandstränderna och det ständigt
närvarande havet.

LÄGERPAKET – BALTIC SEA SUMMER FENCING CAMP 2014
Alla lägerdeltagare bor på Kneippbyn, en femstjärnig turistanläggning, i små enkla stugor i varierande storlek med fri
tillgång för alla deltagare till både vatten- och sommarland. I respektive lägerpaket ingår:
BOENDE SÖNDAG – LÖRDAG I FLERBÄDDSRUM INKLUSIVE HELPENSION
•
Transfer hamnen till Kneippbyn ToR (gäller vissa turer, läs mer på gofk.se)
•
Nivåanpassad kvalitativ träning upp till tre gånger per dag
•
Entré Kneippbyns Sommar- & vattenland, hela lägerveckan
•
Lägrets t-shirt och anordnade aktiviteter
•
Lägerstart söndag den 22 juni kl 18
•
Lägerslut lördag den 28 juni kl 13
LÄGERPRIS: 3 400 kronor

BOKA RESA
OCH LOGI
0771-22 33 50
idrottsresor@destinationgotland.se

FÖRENINGSLEDARE För de föreningar som har 6 eller fler deltagare mellan 10-12 år och/eller 10 eller fler deltagare
mellan 13-15 år på lägret förutsätts att ledare från er förening kan hjälpa till som lägerledare under lägret, vänligen
kontakta Gotlands Fäktklubb för mer information. Lägerpris: 3400kr
ANMÄLAN SENAST SÖNDAGEN DEN 4 MAJ Anmälan görs av varje enskild deltagare via www.gofk.se, OBS
gäller ej steg 2 utbildning! Lägeravgiften måste vara Gotlands Fäktklubb tillhanda senast den 30 maj för att anmälan
skall vara giltig. Efteranmälan kan ej garanteras.
Varmt välkomna till Gotlandslägret 2014!
KONTAKT: Gotlands Fäktklubb
E-post: gofk@telia.com Hemsida: www.gofk.se
Här lägger vi lägger upp information efterhand.
Destination Gotland -Idrottsresor
Hemsida: www.destinationgotland.se E-post: idrottsresor@destinationgotland.se Tel: 0771-22 33 50
Här bokar ni er resa till subventionerat idrottspris, enskilt eller i grupp. Tänk på att det är lämpligt att boka gruppresa för
föreningen då yngre barn inte tillåts resa utan vuxet sällskap.
Kneippbyn
E-post: info@kneippbyn.se Hemsida: www.kneippbyn.se För medföljande och allmän information om Kneippbyn.
TA MED FAMILJ OCH VÄNNER Alla som deltar i arrangemang inom Idrottens Ö reser till våra förmånliga idrottspris.
Tar du med familjen eller vännerna erbjuder vi även de samma fina förmån. Tänk på att boka i tid då det är mitt i sommaren.
För bokning av resa och logi kontaktar du oss på telefon: 0771-22 33 50 eller via E-post: idrottsresor@destinationgotland.se.
Mer information om våra fartyg, turlista mm finner du på vår hemsida www.destinationgotland.se
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