Tävlings-PM

Kadett och Junior-EM, Plovdiv, Bulgarien
Inbjudan, mer info

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

Vapen

Alla

Uttagning

Uttagningen görs av Svenska Fäktförbundets Landlagskommitté och
presenteras på fencing.se så snart den är klar.

Datum

27 februari – 9 mars

Startavgift

SvFF betalar respektive lags startavgift på 140 €. De enskilda fäktarna betalar
sina individuella startavgfiter på 50 € och sina domaravgifter på 70 €. En
summering av kostnaderna kommer under punkten ”Övrigt” längre ner i
PM.

Vapenkontroll

Vapenkontrollen genomförs dagen innan respektive tävling. Den svenska
truppen lämnar in sin utrustning gemensamt inför varje klass. Tänk på att ha
utrustning i mycket gott skick, då kontrollen på mästerskap är hårdare än
normalt.
-

Byxor ska ha SvFFs benvimplar. (Saknar man dessa, besök SvFFs
webshop)

Anmälan

-

Fäktjackan/elvästen ska vara försedd med namntryck.

-

För fäktare med Leon Paul-mask ska skägget vara försett med nackband.

Uttagna fäktare bekräftar sitt deltagande senast den 7 februari till sin
respektive grenledare/head coach. Även reserver ska bekräfta intresse innan
detta datum.

Licenskrav

Ja.

Ledare

Överledare SvFF - Martin Roth Kronwall. +46702708774, alt +46-31140910
Ledare SvFF - Peter Barvestad, +46706909542
Övriga ledare som följer med i klubbregi, men ackrediteras av SvFF ska
meddela sitt deltagande till martin@fencing.se senast den 7 februari. Som
ackrediterad ledare för SvFF förväntas man delta vid t ex gemensamma
middagar, lagsamlingar eller tränarmöten när detta efterfrågas.

Boende

SvFF kommer att boka boende åt truppmedlemmarna på Park Hotel Plovdiv,
som är ett av de officiella hotellen.
SvFF bokar boendet åt samtliga fäktare och ledare som ingår i truppen. Som
fäktare delar man rum med andra fäktare. Tjejer bor med tjejer och killar bor
med killar.
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SvFF bokar även boende för ackrediterade ledare om så önskas. Anmäl då
även detta snarast, inklusive eventuella önskemål om rumstyp, till
martin@fencing.se . Då trycket på hotellen är förhållandevis högt kan vi inte
garantera att rum kan bokas om man väntar för länge.
För samtliga fäktare och ledare ingår frukost på hotellet.
Observera att SvFF bokar boende enligt principen att man anländer två dagar
före sin individuella start och reser hem dagen efter sin lagtävling.
Resa

Fäktarna ska anlända till Plovdiv i god tid innan 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 martin@fencing.se senast den 8 februari. Detta för att
underlätta bokning av transfer.
Överledare Martin Roth Kronwall reser ner den 26 februari från Arlanda kl
07:55 med flight LO456 till Warsawa och vidare till Sofia kl 11:05 med flight
LO631. Hans hemresa är bokad den 10 mars från Sofia till München kl 06:05
med flight LH1707 och vidare till Göteborg kl 08:55 med flight LH2428.

Transfer

Arrangören anordnar transfer från Sofia till Plovdiv, denna kostar 45 €.
Ange destination, flightnummer och tider i mail till överledaren så bokar
SvFF transfern. Om du inte vill ha eller inte behöver transfer är det bra om
detta framgår i din kommunikation.

Övriga upplysningar

- Alla fäktare i truppen får (om man inte redan har en) SvFFs officiella
förbundsoverall. Om man saknar en overall bör man beställa en snarast via:
http://www.fencing.se/om-faktning/tavlingar/profilklader/
- Medföljande föräldrar ansvarar själva för bokning av resa, transfer och
boende. Då vi vid tidigare mästerskap sett att truppen har ett behov av att
fokusera, kan det som förälder vara bra att respektera truppens integritet.
Man kan absolut vara ett stöd som förälder på plats och bidra med mycket,
men stäm gärna av detta med överledare och tränare.
- SvFF står för truppens ledarkostnad och för alla lagstartsavgifter (140 € per
lag). Däremot måste varje enskild fäktare betala sitt boende, sin transfer och
sina individuella start- och domaravgifter. Dessa uppgår till följande:

-

•

Boende (per natt inkl frukost):

400 kr

•

Transfer från Sofia till Plovdiv ToR:

450 kr

•

Individuell startavgift:

500 kr

•

Domaravgift EFC:

700 kr

Den summa som var och en skall betala till förbundet varierar alltså
beroende på hur många nätter man behöver stanna samt om man väljer
att använda den officiella transferservicen. Nedan finns en lista för
kadetterna som redan är uttagna och vad de skall betala.

-

Observera att varje fäktares betalning till SvFF måste vara gjord senast
den 10 februari. I annat fall bokas hotell och transfer av. Motsvarande
gäller för ledare som vill ha ackreditering.

-

För alla fäktare gäller även att undersöka så att de har en uppdaterad
bild på sig själva på sin fencing-profil och att denna även syns i Ophardt.
Om man är osäker på detta görs kan man kontakta Peter Ejemyr på
kansliet på ejemyr@fencing.se.

Betalning

Var och en ansvarar för att SNARAST betala in sin respektive summa till
SvFF’s bankgiro: 124-7956.

Miriam Schreiber

4450 kr

Anja Matic

4450 kr

Line Jönsson

8050 kr

Andrea Hansen

4450 kr

Malte Westesson

4450 kr

Eimer Ahlstedt

4450 kr

Hugo Isaksson

4450 kr

Carl Berggren

4450 kr

Martin Fogeman

3650 kr

Filip Eriksson

3650 kr + 900 kr

Nils Björkbäck

3650 kr

Hugo Pousette

3200 kr

Natalie Wramner

3200 kr

Sophie Engdahl

3200 kr

Sofia Hansson

3650 kr

Selma Abu Eid Tjulin

3200 kr

/Martin Roth Kronwall, 2017-01-30, version 5.

