PM Team Future Malmö

Träningsläger ”Team Future” den 26 – 28 augusti 2016 i Malmö
Svenska Fäktförbundet har härmed nöjet att bjuda in till träningsläger vid inledningen
av säsongen 2016-2017 för florettfäktare födda 2003, 2004 och 2005. Lägret arrangeras
i Malmö Fäktförening Gripens lokaler.
För flera år sedan inledde ett par av de klubbar som har florettverksamhet ett samarbete som kallades
”Team Future”. Tanken var att unga fäktare skulle få tillfälle att lära känna varandra lite bättre, ha kul
tillsammans och samtidigt träna och få lite variation i sin sparring. Det blev ett mycket lyckat projekt och många
av de som var med i den första vändan och som idag är 18-19 år är fortfarande aktiva och har fortfarande många
kompisar bland de fäktare de lärde känna i samband med Team Future-lägren.
En av idéerna var att så många som möjligt av de ”besökande” fäktarna skulle bo hemma hos lokala
fäktfamiljer. På så vis kunde vi hålla kostnaderna väldigt låga och även få tillfälle att verkligen hinna lära känna
varandra. När vi nu startar om Team Future gör vi det med ett läger i Malmö hos den ganska nystartade klubben
”MFF Gripen”. Eftersom Gripen fortfarnande är en relativt liten klubb blir det svårt att hitta famljer till alla som
kommer. Däremot har Gripen en väldigt bra lokal som man faktiskt kan övernatta i. Denna gång gör vi alltså så
att alla tar med sig liggunderlag och sovsäck bor i fäktsalen.
Vi har ännu inte bestämt hur vi gör med mat, men antagligen kommer vi försöka lösa det så att man kan
äta på plats i fäktsalen underdagen och att vi äter ute på kvällen. Ambitionen är dock att vi skall göra saker så
billigt det bara går. På lördagkvällen försöker vi hitta på någon gemensam aktivitet för alla barn.
Antalet platser är något begränsat och de fäktare som befinner sig i ”rätt” ålder kommer att ha företräde.
Äldre fäktare kommer att prioriteras framför yngre.
Förutom MFF Gripens ledare kommer även Martin Roth Kronwall (SvFF) att finnas på plats. Vi vill dock
gärna att det följer med fler ledare/föräldrar så att vi kan göra ett allsidigt och roligt program.
Om man har möjlighet att komma till Malmö redan under fredag eftermiddag är det bra. Vi kör ett kortare
pass på fredag kväll med start kl 19:00.
Tid:

Ett detaljerat kommer finnas vid ankomst, men hålltiderna är enligt nedan:
Fredag 26 aug 19:00-21:00
Lördag 27 aug 10:00-18:00 + kvällsaktivitet
Söndag 28 aug 10:00-15:00

Plats:

Malmö Fäktförening Gripen. Kontaktperson Monica Ahlqvist Arvidsson: 0705-700719

Boende:

På plats i hallen. Ta med liggunderlag och sovsäck.

Pris:

Ännu ej fastställt, men i stort sett kommer vi försöka hålla det till självkostnadspris.

Anmälan:

Anmälan görs klubbvis, d.v.s. inte några individuella anmälningar. Man mailar till både
martin@fencing.se och till monica@ahlqvistarvidsson.se.
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