INBJUDAN TILL 2017 ÅRS
HÄLLEVIKSLÄGER FÖR YNGRE OCH ÄLDRE UNGDOM,
KADETTER OCH JUNIORER

- VÄRJA OCH FLORETT !!!!

Nu är det dags för det traditionella sommarlägret för alla fäktande
ungdomar. Intensiva dagar med fäktning, fysträning, bad och andra
sporter i det natursköna Hällevik
Svenska Fäktförbundet och Sydsvenska Fäktförbundet bjuder tillsammans med
Blekinge IF in till sommarens Hälleviksläger
Lista med anmälda samt program för fäktningen kommer att finnas på
www.fencing.se ” Kalender ” tillsammans med en länk till Bl. IF:s hemsida med
information om lägret.
Tidpunkt

6 - 11 augusti 2017. Vecka 32.

Plats

Hällevik, Blekinge. Vi hämtar och lämnar på Sölvesborgs
tågstation. Meddela tågtider.

Lägeravgift

2.000:-. Detta innefattar frukost, lunch, middag, kvällsfika och logi.
Egna sängkläder samt hänglås medtages.
Lägeravgiften inbetalas på FK Chapmans Plus Giro 65 24 61 – 5
senast den 10 juli.

Anmälan

Via Ophardt, senast den 1 juni 2017. Eventuella återbud skall
anmälas på mail Ulf Lindholm, ulf@fencing.se

Kost

Vid behov av särskild kost anmäls detta direkt till lägerledningen
enligt den information ni får i Blekinge IF:s program.
Detta måste göras i god tid före lägret!

Tävling

Under första lägerdagen, söndagen, genomförs första deltävlingen
i Sydsvenska Cupen. Lägerdeltagare som vill vara med i tävlingen
anmäler detta via Ophardt och är befriade från tävlingens
anmälningsavgift. För lägerdeltagarnas del avser tävlingen
Klasserna Äldre Ungdom och Yngre Ungdom, Damer och Herrar,
Florett och Värja.
Tävlingsstart; Värja Kl. 10.00 och Florett Kl. 12.00.
Se även separat inbjudan från Sydsvenska Fäktförbundet.

Tävlingsplats

Mjällby Idrottshall, Mjällby Skola

Inryckning

Deltagare på tävlingen rycker in senast 1 timme före tävlingsstart
i Idrottshallen.
De som inte ska vara med på tävlingen rycker in senast Kl. 14.00,
också i Mjällby Idrottshall.
Vi ordnar sedan, efter tävlingen,gemensam transport till lägret.
OBS! Ej inryckning enligt Blekinge IF:s program.

Utrustning

Träningsutrustning för utomhus- och inomhusträning samt
utrustning för elfäktning skall medtagas. (Tag naturligtvis med
badkläder också.)
Var noga med att kontrollera din utrustning så att den uppfyller
SvFF:s säkerhetskrav (se www.fencing.se, tävling, arrangörsinfo,
Tävlingsbestämmelser-Regler för materiel).

Frågor

Ulf Lindholm - ulf@fencing.se

Anmäl dig i god tid Väl mött i Hällevik

