Instruktörsutbildning Steg 1 och Steg 2 på sabel
Svenska Fäktförbundet inbjuder till två specialiserade sabelutbildningar förlagda till
de två helgerna under novemberlovet. Kurserna är i första hand avsedda för
instruktörer som redan är steg 1- eller steg 2-utbildade på andra vapen.
Utbildningarna är dock öppna för alla men ger då ingen formell behörighet förrän
man gått steg 1 respektive steg 2 på annat vapen.
Datum och tider
Steg 1-kursen börjar fredag den 28 oktober kl. 17.00 och avslutas söndag den 30
oktober kl. 15.
Steg 2-kursen börjar fredag den 4 november kl. 17.00 och avslutas söndag den 6
november kl. 15. För deltagande i denna kurs är steg 1-kursen helgen innan ett krav.
Platsen är LUGI fäktsal, Klostergatan 10, Lund.
Kursledare
Kursledare är Ioan Pop. Ioan Pop var sportchef i FIE 1996-2014. Han har en
bakgrund som juniorvärldsmästare, dubbel olympisk medaljör i lagsabel,
sabeldomare på högsta internationella nivå och landslagstränare för Rumänien och
Tunisien. Han har också ansvarat för uppbyggnaden av FIE:s mycket framgångsrika
instruktörsutbildningar i hela världen och är huvudtränare i sabel vid FIE:s
fäktakademi i Budapest.
Avgift
Avgiften för respektive helg/delkurs är 1500 kr inklusive boende och måltider.
Krav för att erhålla diplom instruktör steg 1 sabel
1. Diplom instruktör steg 1 florett och värja.
2. Genomgången utbildning med godkänt resultat sabel steg 1, 28-30 oktober
Krav för att erhålla diplom instruktör steg 2 sabel
1. Diplom instruktör steg 2 florett eller värja.
2. Genomgången utbildning med godkänt resultat sabel steg 1, 28-30 oktober
3. Genomgången utbildning med godkänt resultat sabel steg 2, 4-6 november
Anmälan steg 1:
1. Anmäl deltagande senast den 30 september via denna länk:
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/831560
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2. Betala kursavgiften på 1500 kr till SvFF:s bankgiro 124-7956 senast den 30
september. Ange ”Sabelinstruktör steg 1”.
Anmälan steg 2:
1. Anmäl deltagande senast den 30 september via denna länk:
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/833379
2. Betala kursavgiften på 1500 kr till SvFF:s bankgiro 124-7956 senast den 30
september. Ange ”Sabelinstruktör steg 2”.
Inkvartering och måltider
Deltagare som önskar bor på Hotel Lundia genom SvFF:s försorg. Luncher och
mellanmål intas på restaurang i närheten. Middagslösning bestäms utifrån
deltagarantal.
I syfte att få så bra sammanhållning på utbildningen som möjligt och ge möjligheter
till att bygga upp ett starkt nätverk inom svensk sabel uppmuntrar vi deltagare även i
närområdet att i så hög utsträckning som möjligt delta i gemensamma måltider och
bo på det gemensamma hotellet.
Träningsläger och lektionspraktik under veckan
Under tiden måndag 31 oktober till fredag 4 november genomför SvFF och LUGI ett
ungdomsläger för sabelfäktare (YU, ÄU, KAD och JUN). Plats: Katedralskolan, Lund.
Deltagare i instruktörskurserna har möjlighet att delta i lägret och praktisera
lektionsgivning under handledning av bland andra Ioan Pop.
Enklare boende och logi (hårt golv, medtag sovsäck och liggunderlag) under lägret
erbjuds till självkostnadspris 1000 kr.
Anmälan läger (instruktörer och deltagare)
1. Anmäl deltagande senast den 30 september via denna länk:
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/833380
2. Betala avgiften på 1000 kr till SvFF:s bankgiro 124-7956 senast den 30
september. Ange ”Träningsläger sabel”.
Frågor
Pierre Thullberg, pierre@fencing.se, 08-699 65 40.
Anton Lundqvist: anton.lundqvist@lugifaktning.se, 070-476 70 09

