Resor, boende mm. i samband med K/JEM i Foggia 20 feb – 3 mars
– version 2, 2019-02-05
Nedanstående information är viktig för fäktare som är uttagna samt deras tränare och föräldrar.

Kolla uppgifterna i fencing.se
Var och en måste logga in i sin profil på fencing.se och kontrollera att ALLA uppgifter finns och är
korrekta; inkl. e-post, mobilnummer, fysisk postadress och uppgifter om närmaste anhörig. Tänk
efter vilken e-post man har i sin profil på fencing.se. Det är denna som SvFF kommer att använda sig
av för att kommunicera med fäktare och ledare.

Säkerhet
Som alltid på resa är det viktigt att alltid hålla sina tillhörigheter under uppsikt, hålla värdesaker
inlåsta och helst undvika att gå omkring ensam, framförallt kvällstid.

Kolla passet
Alla bör också kontrollera att man har ett giltigt pass eller ett godkänt nationellt ID-kort. I annat fall
bör man omedelbart införskaffa.

Landslagsledare
Ledare från Svenska Fäktförbundet är respektive förbundskapten.
Värja: Göran Flodström (goran@fencing.se, 072-7326895)
Florett: Henrik Lundegard (henrik.lundegard@fencing.se, 073-7020836)

Ackrediterade tränare
Den som är aktiv tränare till uttagen fäktare och önskar åka till Foggia som täckt av SvFF:s försäkring
samt få ackreditering ska omgående men allra senast den 8/2 ansöka om ackreditering till
jonas.thunberg@fencing.se samt skicka ett foto till ejemyr@fencing.se.

Visum
Inga visum behövs till Italien för svenska medborgare.

Resor
Alla bokar och betalar sin egen resa. Det finns många olika sätt att ta sig till Foggia och var och en
måste själv utvärdera alternativen. Vi rekommenderar dock att man försöker resa tillsammans inom
varje lag så gott det är möjligt.
Fäktare ska resa så att man ankommer Foggia två dagar före den individuella tävlingen och avreser
dagen efter lagtävlingen. De olika lagen har således följande resdagar:
Klass

Resa ankomst

Ledare F
Ledare V

20/2
21/2

FHKAD
VDKAD
FDKAD
VHKAD
FHJUN
VDJUN
VHJUN
FDJUN

20/2
21/2
22/2
22/2
25/2
26/2
27/2
27/2

Dag ind
tävling

Dag lagtävling

Resa avfärd

2/3
4/3
22/2
23/2
24/2
24/2
27/2
28/2
1/3
1/3

25/2
25/2
26/2
26/2
3/3
-

26/2
26/2
27/2
27/2
28/3
29/2
4/3
2/3

Samtliga fäktare måste snarast men senast den 10/2 meddela sin resplan per mail till båda ledarna
(Göran och Henrik goran@fencing.se henrik.lundegard@fencing.se). Meddela också om man har
klubbledare och/eller förälder med på plats och deras mobilnummer.
Göran reser enligt följande:
FLIGHT
SK 1011 - SCANDINAVIAN AIRLINES
THU 21 FEBRUARY 2019
----------------------------------------------------------------------------DEPARTURE: STOCKHOLM, SE (ARLANDA), TERMINAL 5
21 FEB 11:45
ARRIVAL:
ROME, IT (FIUMICINO), TERMINAL 3
21 FEB 14:55
FLIGHT
SK 1842 - SCANDINAVIAN AIRLINES
MON 04 MARCH 2019
----------------------------------------------------------------------------DEPARTURE: ROME, IT (FIUMICINO), TERMINAL 3
04 MAR 12:15
ARRIVAL:
STOCKHOLM, SE (ARLANDA), TERMINAL 5
04 MAR 15:30

Henrik reser enligt följande:
20 februari:
Got-Mun 06.00-07.50 flight LH2433
Mun-Bari 10.15-11.50 flight LH9468.
2 mars:
Från Bari 12.30 flight LJ9469.

Transfer
Var och en planerar, ev. bokar och betalar sin egen transfer.
Information från arrangören:
”How to reach us from Roma Fiumicino Airport: Leonardo Express by Trenitalia, a non-stop service
exclusively for airport passengers to Rome Termini railway station, leaving every 15 minutes with a
journey time of 32 minutes. The railway station is located in the airport, near the Arrivals and
Departures terminals. See more at http://www.adr.it/web/aeroporti-di-roma-en-/pax-fco-train.
From Roma Termini Train Station: Frecciargento High Speed Trenitalia Train, Foggia Station. See
more at www.trenitalia.com
From Bari-Palese Airport (BRI) and Foggia Train Station private bus service to the Hotel. Shuttle
service will be provided at Bari Palese Airport and Foggia Train Station exclusively by sending an
email to maddalenacolamussitravel@gmail.com”

Boende
Det har varit en utmaning att lösa boendet i Foggia. Vi har prioriterat att bo rimligt nära
tävlingsplatsen och har för fäktarna hyrt rum i centrala Foggia tyvärr utan frukost men med viss
möjlighet till självhushåll. De flesta bor på Casa in Centro Foggia, Piazza Mercato 43, Foggia. Ett lag
(prel FKAD) kommer att bo med ledare Tomasso 100m därifrån på Bed & Breakfast Federico II, Piazza
De Sanctis 17, Foggia.
Varje lag har ett fyrbäddsrum eller två dubbelrum och det är obligatoriskt för fäktare att bo med
laget.
Kostnaden för fäktare är 300 SEK per person och natt. Beroende på programmet bor fäktarna olika
antal nätter.
Ledare/tränare samt övriga medföljande bokar själva på annat hotell. (Casa in Centro är fullt)

Måltider
Måltider betalas av var och en. Någon eller några gemensamma måltider kommer att vara
obligatoriska. Räkna främst med kvällen före lagtävlingen. Mer info kommer från SvFF:s ledare.

Betalning
Svenska Fäktförbundet subventionerar detta mästerskap vilket innebär att bland annat startavgifter
och ledarkostnader täcks av SvFF.
Den 12 februari är deadline för betalning av fäktarnas egna kostnader (300 kr per pers och natt).
Betalning sker till SvFF:s bankgiro 124-7956 och märk betalningen med Foggia och fäktarens namn.

Kostnaden för de olika lagen är:
FHKAD
VDKAD
FDKAD
VHKAD
FHJUN
VDJUN
VHJUN
Mirjam

1800 kr
1500 kr
1500 kr
1500 kr
900 kr
900 kr
1500 kr
2400 kr

Overaller
Fäktare och ackrediterade tränare ska i tävlingsarenan bära SvFF:s overall. Den som inte äger en
sådan kan beställa enligt instruktioner här: http://www.fencing.se/omfaktning/tavlingar/profilklader/ och skicka in utläggsräkning till SvFF enligt instruktioner i samma
artikel.

Utrustning
All utrustning (jacka, byxor, mask, plastrong) ska vara FIE-märkt. Klingor måste vara FIE. De nya
reglerna kring masker och bröstskydd kommer att tillämpas. Namn på ryggen är obligatoriskt.
Tänk på att i god tid gå igenom och komplettera den personliga utrustningen samt tillse att all
elektrisk utrustning (vapen, sladdar, elvästar, elskägg) fungerar och är tillförlitlig.

Website:
Tävlingens officiella website är: http://foggiafencing2019.it/it
/../

