PM Träningsläger
Testläger Kungsängen den 16 augusti – 18 augusti 2019
Vapen och åldergrupper

Florett, värja, sabel: Kadett, junior, senior

Deltagare

Målgrupp för detta läger är samtliga fäktare som avser att deltaga i landslagsverksamhet under säsongen 2019-20. Förutom tester och träning kommer också
information om verksamheten under kommande säsong att lämnas. Endast
deltagare som kan medverka under hela lägertiden ( se nedan) kan beredas plats.

Uttagning och efteranmälan

Ambitionen är att alla anmälda ska beredas plats på lägret men det finns en
begränsning i antalet sängplatser. Om så krävs kommer därför uttagning att ske.
Uttagning meddelas måndag 29 juli. Efteranmälningar kommer inte att kunna
accepteras.

Anmälan

Görs i Ophardt Online senast 28 juli. Observera att anmälan kräver giltig licens
för säsongen 2019-20. Anmälan om specialkost görs via följande länk:
https://forms.gle/mYCGyvfSoP5x9huS8 senast 2 augusti

Avgift

Lägeravgift 1.000 kr per person. För fäktare i respektive seniorlandslagsgrupp
2018-19 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 2 augusti.

Inryckning

Fredag 16 augusti kl 16.00

Utryckning

Söndag 18 augusti kl 15.00

Plats

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

Ledare

Göran Flodströnm (lägeransvarig), Pontus Weman Tell (fys- och testansvarig)

Boende

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

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.

Upplysningar

Göran Flodström: goran.flodstrom@fencing.se

Kom ihåg
•
•
•
•
•
•
•

Anmäl dig senast 28 juli via Ophardt Online (du måste ha giltig fäktlicens)
Betala in anmälningsavgiften senast 2 augusti
Boka din resa i god tid
Giltig fotolegitimation
Sängkläder
Fäkt- och fysutrustning
Anmäl specialkost senast 2 augusti via https://forms.gle/mYCGyvfSoP5x9huS8

