Resor, boende, visum mm. i samband med K/JEM i Sochi 2-11
mars 2018 – version3 2018-01-25
Nedanstående information är viktig för fäktare som redan är uttagna samt deras tränare och
föräldrar med ÄVEN FÖR alla fäktare som har chans att bli uttagna samt deras tränare och
föräldrar. Den som har chans att bli uttagen kan förbereda mycket redan nu.

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. Även den fysiska postadressen är viktig för ev.
utskick av intyg.

Kolla passet
Alla bör också kontrollera att man har ett pass som är giltigt minst 6 månader från planerat
hemkomstdatum. I annat fall bör man omedelbart skaffa ett nytt pass.

Skicka in en kopia på passet till SvFF
Samtliga, såväl uttagna som de som har chans att bli uttagna kan redan nu skicka in en scannad eller
(bra) avfotograferad kopia av sitt pass till ejemyr@fencing.se. I och med detta godkänner man också
att SvFF får spara dessa kopior i syfte att underlätta ansökningar.

Landslagsledare
Ledare från Svenska Fäktförbundet är respektive förbundskapten.
Värja: Max Körlinge (max.korlinge@fencing.se, 0737-308074)
Florett: Alexander Siniak (alexander.siniak@fencing.se, 0736-798799)

Ackrediterade tränare
Den som är aktiv tränare till uttagen fäktare och önskar åka till Sochi som täckt av SvFF:s försäkring
samt få ackreditering och viss assistans med visum (se nedan) ska omgående men allra senast den
29/1 ansöka om ackreditering till jonas@fencing.se. Efter ok från HPM Jonas Thunberg skickas
passkopia till Peter Ejemyr.

Visum
OBS! Var och en som reser till Sochi är själv ansvarig för att anskaffa visum. SvFF gör inte
visumansökningarna.
“Allt” om ryska visum finns att läsa här: http://www.ifs-sweden.com/
Däremot så kommer SvFF:s kansli att hjälpa till på två sätt:
1. Ryska myndigheter erbjuder ett snabbt och något förenklat visumförfarande. Fäktare och
ackrediterade tränare kan därför maila en scannad eller (bra) fotograferad kopia av sitt pass
tillsammans med uppgift om var (vilket konsulat) man kommer att söka visum (OBS!). Maila till
ejemyr@fencing.se.
SvFF meddelar detta till ryska myndigheter och får därefter tillbaka en formell inbjudan. Denna
skickas till fäktaren/tränaren, sannolikt i början av februari, som sedan skriver ut denna och bifogar
med sin visumansökan. (”humanitärt visum”)
2. Fäktare och ackrediterade tränare omfattas av SvFF:s idrottsförsäkring. SvFF kommer att beställa
försäkringsintyg för fäktare och ackrediterade tränare och skicka till samtliga, sannolikt före januari
månads utgång. Detta är nödvändigt att skriva ut bifoga ansökan.
Notera att medföljande föräldrar eller övriga inte omfattas av det förenklade visumförfarandet eller
SvFF:s försäkring. För dessa hänvisas istället till turistvisum och intyg från det egna
hemförsäkringsbolaget.
OBS! Läs MYCKET NOGA igenom de anvisningar om att söka ”humanitärt visum” som finns här:
http://www.ifs-sweden.com/page/394?domain=29&language=31, och
http://www.ifs-sweden.com/page/398?domain=29&language=31#tab_2461, och
http://www.ifs-sweden.com/page/398?domain=29&language=31#tab_2463
Ni måste ha alla de begärda handlingarna utskrivna och medtagna när ni söker visum!
Referera alltid till ”2018 Junior and Cadet European Fencing Championships.”
Notera: Please be advised that you are to deal with the Consulate or its authorized Visa Handling
Centre directly without applying to any intermediate visa or tourist companies. As the above visa
procedure is exceptional, please make sure you mention that you are applying for the Russian visa to
attend the 2018 Junior and Cadet European Fencing Championships.

Resor
Alla bokar och betalar sin egen resa. Fäktare ska resa så att man ankommer Sochi två dagar före den
individuella tävlingen och avreser dagen efter lagtävlingen. De olika lagen har således följande
resdagar:
Klass

Dag ind
tävling

Dag lagtävling

Landslagsledare
VDKAD
FDKAD
VHKAD
FHKAD
VDJUN
FDJUN
VHJUN
FHJUN

March 2
March 3
March 3
March 4
March 7
March 8
March 8
March 9

March 5
March 5
March 6
March 6
March 10
March 10
March 11
March 11

Resa ankomst

Resa avfärd

February 28

March 12

February 28
March 1
March 1
March 2
March 5
March 6
March 6
March 7

March 6
March 6
March 7
March 7
March 11
March 11
March 12
March 12

Samtliga fäktare måste senast den 20/2 meddela sin resplan till respektive ledare (Max och
Alexander).
Max och Alexander reser enligt följande:
FLIGHT

SU 2387 - AEROFLOT

DEPARTURE: STOCKHOLM, SE (ARLANDA), TERMINAL 5
ARRIVAL:
MOSCOW, RU (SHEREMETYEVO), TERMINAL D

FLIGHT

SU 1138 - AEROFLOT

DEPARTURE: MOSCOW, RU (SHEREMETYEVO), TERMINAL D
ARRIVAL:
SOCHI, RU (SOCHI INTL)

FLIGHT

28 FEB 06:40
28 FEB 09:10

SU 1129 - AEROFLOT

DEPARTURE: SOCHI, RU (SOCHI INTL)
ARRIVAL:
MOSCOW, RU (SHEREMETYEVO), TERMINAL D

FLIGHT

28 FEB 00:55
28 FEB 04:55

12 MAR 06:45
12 MAR 09:10

SU 2210 - AEROFLOT

DEPARTURE: MOSCOW, RU (SHEREMETYEVO), TERMINAL D
ARRIVAL:
STOCKHOLM, SE (ARLANDA), TERMINAL 5

12 MAR 11:25
12 MAR 11:40

Transfer
Kommer finnas till hotellet för 15 EUR.

Boende
För fäktarna har SvFF bokat boende på hotellet ”Russian Seasons” nära tävlingsarenan.
(http://sochifencing2018.ru/accomodation_transfer_en.html)

Varje lag har två dubbelrum och det är obligatoriskt för fäktare att bo med laget.
Kostnaden för fäktare är 350 SEK per person och natt inklusive frukost och tillgång till pool. Detta
betalas till SvFF tillsammans med övriga kostnader (se nedan). Beroende på programmet bor vissa lag
5 nätter och vissa 6 nätter.
Ledare/tränare samt övriga medföljande bokar själva på samma eller annat hotell och betalar direkt
till hotellet.

Måltider
Frukost för fäktarna ingår i rumskostnaden. Övriga 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.

Förberedelseläger
Samtliga uttagna fäktare kallas till obligatoriskt läger på Livgardet i Kungsängen 23-25/2. Mer info
kommer på lägrets kalendersida på fencing.se Detta läger är kostnadsfritt.

Betalning
Den 12 februari är deadline för betalning start- och domaravgift för EM (1300 SEK) samt boende i
Sochi (350 sek per pers och natt).
Eftersom tävlingsprogrammet innebär att alla florettlag bor 5 nätter emedan alla värjlag bor 6 nätter
så ska betalning ske enligt följande:
Samtliga värjfäktare: 3400 SEK
Samtliga florettfäktare: 3050 SEK
(Fäktare som dubblerar tar kontakt med Peter Ejemyr för att beräkna kostnad.)
Betalning sker till SvFF:s bankgiro 124-7956 och märk betalningen med Sochi och fäktarens namn.

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 tillämpas inte. 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://sochifencing2018.ru/
/../

