Träningsläger-PM

Testläger Kungsängen den 31 augusti - 2 september 2018
Vapen

Florett, Värja, Sabel (kadett – senior)

Deltagare,

Alla fäktare med landslagsambitioner under kommande säsong gör en
intresseanmälan. Sängplatserna är kraftigt begränsade, varför en uttagning
sannolikt kommer behöva göras.
Grundförutsättning för att delta: Deltagande i hela lägret. Kan du inte
uppfylla detta lämnar du din plats till någon annan.

Tränare

Pontus Weman Tell (fys), övriga tränare annonseras när programmet för
lägret publiceras.

Inryckning

Fredag 31 augusti kl 16.00

Utryckning

Söndag 2 september kl 15.00

Program

Program publiceras på fencing.se senast en vecka innan lägerstart. Notera att
det primära syftet med lägret är fystester, även om annan träning också
kommer att genomföras.

Plats

Livgardet Kungsängen.
http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livgardet/

Kostnad (anmälningsavgift)

800 kr Svenska fäktförbundet tillhanda senast den 21 augusti. Betalas in på
Bankgiro 124-7956. Ingen anmälningsavgift för landslagsgrupperna ”topp-8”.
Notera att nya top 8-grupper för säsongen ännu inte är publicerade. När
uttagningen är gjord publiceras dessa på fencing.se.

Boende

Samtliga deltagare bor på Livgardet. Inkvartering i logement: Medtag egna
sängkläder! Mycket viktigt att ta med id-handlingar (pass eller idkort)!

Mat

Frukost, lunch, middag och kvällsmål ingår. Notera att vi inte får äta i
matsalen iklädda fyskläder.

Utrustning

För fäktträning samt fysträning ute och inne. OBS! Landslagsoverall skall
användas av alla som har fått ut sen sådan.

Resa

Deltagarna ordnar och betalar själva sina respektive resor till lägret.
Resebidrag, max 500 kr, utgår för fäktare i langslagsgrupperna ”top-8” som ej
bor i Stockholm.

Anmälan/avanmälan

Intresseanmälan sker via mail till info@fencing.se och josef.rizell@fencing.se
senast tisdag den 7 augusti. Därefter kommer slutgiltig uttagning
meddelas senast söndag den 12 augusti. I anmälan anges komplett
personnummer och eventuell specialkost.
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