PM Träningsläger
Landslags Träningsläger Florett, senior damer, Stockholm, Solna
28-30 December 2019
Vapen och åldergrupper

Florett: Senior damer

Deltagare

Följande fäktare är kallade – kallade fäktare måste fortfarande anmäla sig för att
bekräfta sin plats. För fäktarna i toppgrupperna är lägret avgiftsfritt.
DAMFLORETT
Linn Löfmark – toppgrupp.
Miriam Schreiber – toppgrupp.
Ester Schriber - toppgrupp
Anja Matic – toppgrupp.
Therese Moberg – toppgrupp.
Ankita Poppel – toppgrupp.
Lili Kis – 800 kronor i avgift.
Felicia Athlin – 800 kronor i avgift.

Anmälan

Görs i Ophardt Online senast 22 december. Observera att anmälan kräver giltig
licens för säsongen 2019-20. Anmälan om specialkost görs via mail till
carola.engarde@gmail.se se senast 22 december.

Avgift

Lägeravgift 800 kr per person betalas till Svff . För fäktare i seniorlandslagsgrupp
är lägret kostnadsfritt och ett resebidrag utgår med max 500 kr för boende utanför
Stockholm.
Avgiften ska vara inbetald på SvFF:s bankgiro 124-7956 senast 28 december.

Inryckning

Måndag 28 december kl 14.00

Utryckning

Måndag 30 december kl 14.00

Plats

En Garde Fäktförening, Solna Hagalundskolan Klövervägen 2. Stockholm

Ledare

Tommaso Marchi (lägeransvarig), Henrik Lundegard

Boende

Samtliga deltagare rekommenderas ordna boende kostnadsfritt hos vän eller
släkting i första hand. I andra hand löser vi boende genom inkvartering hos lokala
fäktare i Stockholm. Hör av er till carola.engarde@gmail.com innan den 22
december om ni behöver hjälp med detta. Ingen deltagare ska behöva bo på
hotell, men det är naturligtvis tillåtet för den som så önskar.

Mat

Middag på lördag, lunch och middag på söndag samt lunch på måndag ingår.

Utrustning

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

Upplysningar

Henrik Lundegard: henrik.lundegard@fencing.se, 031-140910, Tommaso Marchi:
tommasomarchi92@hotmail.com 073-5096552

Kom ihåg
•
•
•
•
•

Anmäl dig senast 22 december via Ophardt Online (du måste ha giltig fäktlicens)
Betala in anmälningsavgiften senast 22 december
Boka din resa i god tid
Fäkt- och fysutrustning
Anmäl specialkost soch om du behöver boende senast 22 oktober via mail.

