Kadett och Junior-VM, Plovdiv, Bulgarien
Tävlings-PM
Inbjudan, mer info

Se tävlingens kalendersida på fencing.se
Se tävlingens hemsida: http://fencingplovdiv.com/world/

Vapen

Alla

Uttagning

HF kadett: Malte Westesson, Eimer Ahlstedt
DF kadett: Miriam Schreiber
HV kadett: Martin Fogeman
DV kadett: Sophie Engdahl, Selma Abu Eid Tjulin, Natalie Wramner
DF jun: Ester Schreiber
HV jun: Anton Kimfors, Linus Islas Flygare
DV jun: Åsa Linde
Uttagna fäktare bekräftar sitt deltagande snarast till peter@touche.se

Datum

1-10/4

Startavgift

55€ betalas av fäktaren, ingen domaravgift. (Ingår i belopp nedan)

Utrustningskontroll

Utrustningskontrollen genomförs dagen innan respektive tävling. Tänk på att
sy fast eventuella löst sittande tygmärken.

Ledare SVFF

Peter Barvestad, +46706909542 (V kadett), Martin Roth Kronwall (F)
+46702708774 alt +46-31140910 samt Benedict Chambers (V jun)
+46705423008
Övriga ledare som följer med i klubbregi, men önskar ackrediteras av SvFF
ska meddela detta till peter@touche.se senast den 15 mars. Som ackrediterad
ledare för SvFF förväntas man delta vid t ex gemensamma middagar,
lagsamlingar eller tränarmöten när detta efterfrågas.

Boende

SvFF har bokat boende åt truppmedlemmarna på Park Hotel Plovdiv, som är
ett av de officiella hotellen. Som fäktare delar man rum med andra fäktare.
Tjejer bor med tjejer och killar bor med killar.SvFF bokar boendet åt samtliga
fäktare och SvFF ledare som ingår i truppen. För samtliga fäktare och ledare
ingår frukost på hotellet.
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Resa

Observera att SvFF bokar boende enligt principen att man anländer två dagar
före sin start och reser hem dagen efter sin tävling. Man ska ha minst en
heldag på plats mellan ankomst och tävlingsdag. D.v.s. om tävlingen avgörs
den 3/3 så anländer man den 1/3.
Samtliga fäktare och ledare ska inkomma med sina restider och
flightnummer till peter@touche.se senast den 15 mars. Detta för att
underlätta bokning av transfer.
Peter 30/4 från Köpenhamn 16.15 W64378 ank 19.50, hem 4/4 13.50
W64377 15.45 till Köpenhamn

Transfer

Arrangören anordnar transfer från Sofia till Plovdiv, denna kostar 45 € (ingår
i belopp nedan)
Ange destination, flightnummer och tider i mail till peter@touche.se så bokar
SvFF transfern. Om du inte vill ha eller inte behöver transfer är det bra om
detta framgår i din kommunikation.

Betalning

SvFF står för truppens ledarkostnad. Däremot måste varje enskild fäktare
betala sitt boende, sin transfer och sin startavgift. Dessa uppgår till följande:
Malte Westesson – 2300:Eimer Ahlstedt – 2300:Miriam Schreiber – 3000:Martin Fogeman – 3000:Sophie Engdahl – 2100:Selma Abu Eid Tjulin – 2100:Natalie Wramner – 2100.Ester Schreiber – 3000:Anton Kimfors – 2300:Linus Islas Flygare – 2300:Åsa Linde – 3000:Magnus Linde – 2500:Sofie Larsson x 2 – 7600:Henrik Lundegard – 3700:Observera att varje fäktares betalning till SvFF måste vara gjord senast den
20 mars. I annat fall bokas hotell och transfer av. Motsvarande gäller för
ledare som vill ha ackreditering.
Var och en ansvarar för att SNARAST betala in sin respektive summa till
SvFF’s bankgiro: 124-7956.

Authorisation

/Peter Barvestad 2017-03-08

Alla fäktare som är omyndiga måste skicka in en ifylld ”Legal Majority
Document” och skicka in till peter@touche.se, se nedan i detta dokument.

AUTORISATION
We, the undersigned:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(father’s surname, name, date and place of birth, passport number)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(mother’s surname, name, date and place of birth, passport number)

Authorise to represent and act in our name the following 2 persons, who:
Are of legal age in Bulgaria (18 years of age) to make the decisions mentioned below;
-

Has accepted this authority;

-

During the period of 30th of Mars 2017 to 10th of April 2017

1. Name: Peter Barvestad

Date and place of birth: 4th sep 1956, Enskede

Nationality and passport number: Sweden 89711013
Address during competition: Park Hotel Plovdiv
Phone number during competition: +46 706909542
2. Name: Benedict Chambers

Date and place of birth: 07 Oct 1967, GBR

Nationality and passport number: Ireland PH6739407
Address during competition: Park Hotel Plovdiv
Phone number during competition: +46705423008
Authorising the above person to make decisions relative to the health of our child:

Surname:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Name:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date of birth:…………………………………………………………………………………………………………………………..

FIE Licence Number:…………………………………………………………………………………………………………………

Nationality and passport number: SWEDEN………………………………………………………………………………
Father’s Signature:

Mother’s Signature:

