PM Mellandagsläger Göteborg

Träningsläger Florett den 26 – 30 december 2015 i Göteborg
Svenska Fäktförbundet här härmed nöjet att bjuda in till träningsläger under
mellandagarna i december 2015. Lägret arrangeras av Göteborgs Fäktklubb och är en
möjlighet för fäktare i lite olika åldrar att få tillgång till bra sparring och roliga nya
möten.
Lägret riktar sig till två huvudgrupper:
1.

Herr-och damflorettister födda 2000 eller tidigare (Kad, Jun och Sen)
OBSERVERA: lägret vänder sig till fäktare med erfarenhet från internationell fäktning
och som antingen under denna säsong eller nästa har ambitionen att kvalificera sig till
de internationella mästerskapen i respektive åldersklass. Observera att antalet platser
kan komma att bli begränsat och att deltagarna kan bli förmål för uttagning. Anmälan
sker via Ophardt senast 10 december och eventuell uttagning görs dagen efter.

2.

Dam- och Herrflorettister födda 2001 – 2004 med viss rutin, med erfarenhet
från nationella tävlingar och som har ambitionen att börja tävla mer aktivt både
nationellt och internationellt. Även här är antalet platser begränsat och det är därför
viktigt att anmäla sig i gid tid. Anmälan sker via Ophardt senast 10 december.

De två olika grupperna kommer att ha olika träningstider, men överlappning kommer att ske för att de yngre
fäktarna skall få möjlighet att sparra mot de äldre och kunna ta intryck och dra lärdomar från dessa. I båda
grupperna kommer det finnas flera utländska fäktare från t.ex. Danmark, Tjeckien, England och eventuellt även
från Italien, Frankrike, Tyskland, Kroatien och Ungern. Det preliminära schemat ser ut enligt följande:
Sat 26/12

Sun 27/12

Mon 28/12

Tue 29/12

Wed 30/12

09:30 – 12:00

-

Younger Group

Younger Group

Younger Group

All fencers

12:00 – 15:00

All fencers

Older Group

Older Group

Older Group

All fencers

15:00 – 17:00

Younger Group

Younger Group

Younger Group

Younger Group

All fencers

17:30 – 20:00

Older Group

Older Group

Older Group

Older Group

-

Notes:

-

Prel: All fencers (dinner)

-

-

-

Plats:

Göteborgs Fäktklubb, Fjärde Långgatan 48 i Göteborg, tel: 031-140910

Boende:

Vi rekommenderar Clarion Collection Hotel Odin då de brukar ha bra mellandagserbjudanden
som inkluderar både frukost och middag. Viss möjlighet finns även att inkvarteras hos lokala
fäktare.

Pris:

Lägeravgiften för svenska fäktare är 1200 SEK/120 € (Alternativt 350 SEK/35€ per dag)
Lägeravgiften för utländska fäktare är 1000 SEK/100 € (Alternativt 300 SEK/30€ per dag)
Avgiften tas ut för att finansiera tränararvoden, lokalhyra och internationell sparring.
Betalning sker kontant på plats alternativt via faktura (på begäran).
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Training Camp Foil December 26th – 30th 2015 in Gothenburg
The Swedish Fencing Feberation is happy to invite you to the annual training camp
between Christmas and New Years in Gothenburg. The camp in arranged and hosted by
Gothenburg Fencing Club and offes a good opportunity for fencers of various ages to get
good sparring, make new international friends and be inspired by some of the best
fencers in the world.
The camp focuses on two main groups:
1.

Fencers (Men’s and Women’s Foil) born 2000 and earlier (Cadets, Juniors
and Seniors) with experience from international competative fencing on the EFC-tour,
JWC-tour or the WC-tour. Please note that the number of spots on the camp will be
limited so make sure to register as soon as possible.

2.

Fencers (Boys and Girls) born 2001 – 2004 with some experience from
competative fencing on the national and international level. Please note that the
number of spots on the camp will be limited so make sure to register as soon as
possible.

The two groups will have different schedules, but there will be overlapping slots for the younger fencers to be
given the opportunity to sparr with the older and more experienced. There will be fencers from various nations in
both groups from Sweden, Denmark, Czech Republic, Great Britain and possibly from Italy, France, Germany,
Croatia and Hungary.
The preliminary schedule looks like below:
Sat 26/12

Sun 27/12

Mon 28/12

Tue 29/12

Wed 30/12

09:30 – 12:00

-

Younger Group

Younger Group

Younger Group

All fencers

12:00 – 15:00

All fencers

Older Group

Older Group

Older Group

All fencers

15:00 – 17:00

Younger Group

Younger Group

Younger Group

Younger Group

All fencers

17:30 – 20:00

Older Group

Older Group

Older Group

Older Group

-

Notes:

-

Prel: All fencers (dinner)

-

-

-

Venue:

Gothenburg Fencing Club (Göteborgs Fäktklubb), Fjärde Långgatan 48 i Göteborg

Accomodation: We recommend Clarion Collection Hotel Odin. The hotel can offer good fares that include

breakfast and dinner.
Fee:

The camp fee for foreign/international fencers is 1000 SEK/100 € (or 300 SEK/30€ per day).
Payment is to be done in cash upon arrival.

Registration:

Register by mail to: goteborgsfk@gmail.com
For further questions you can call Gothenburg Fencing Club: +46 31 140910
Martin Roth Kronwall: +46 702 708774
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