
Information med anledning av Covid-19 och hur vi gör detta till ett tryggt arrangemang i 
linje med de riktlinjer som FHM, Svenska Fäktförbundet och Karlskrona kommun 
publicerat. 
 
Nedan finns sammanställt ett antal viktiga saker att känna till: 
 

• Anmälan på morgonen sker klubbvis av en person, som också intygar att de som är 
på plats är friska och utan symptom. 
 
- Vi ser helst att avgiften betalas i förväg till bankgiro 5277-6242, på plats fungerar 

enbart Swish – ej kontanter. 
 

• Med anledning av Covid-19 får endast fäktare, domare, funktionärer och ledare 
access till läktare och tävlingsytor. (1 ledare per grupp av upp till 5 startande fäktare 
osv.) Lappar för access/ackreditering hämtas ut klubbvis vid anmälan aktuell morgon. 

 
- Ev. anhöriga (d.v.s. ej ackrediterade besökare) kommer att få möjlighet att följa 

tävlingen från särskilt anvisade ytor, dock från visst avstånd från tävlingsytorna. 
Vi ber er att hålla ner antalet icke ackrediterade för att inte uppnå maxantal i 
hallen och att publik också enbart besöker hallen när anhörig fäktar sin klass. 

 
• Vapenkontroll kommer att ske i avgränsat utrymme i entrén till Brinova Arena. 

Öppettider: Fredag kl. 18-21:30, lördag och söndag från kl. 07:00. 
 

• De olika vapenklasserna kommer genomföras i olika hallar, fäktare får enbart 
uppehålla sig i anvisad hall och inte röra sig mellan hallarna. 
 

• Fäktare får tidigast tillträda hallen 1,5 timme före start, och får sedan vara kvar så 
länge klassen pågår och ska sedan efter avslutad klass lämna arenaområdet. 
(Prisutdelning sker i direkt anslutning till avslutad final.) 
 

• Vi uppmanar fäktarna att i största möjliga mån byta om på annan plats än 
tävlingsarenan. 
 

• Alla uppmanas att hjälpa till att hålla behöriga avstånd. 
 
• Det blir ingen gemensam samling/invigning utan deltagarna hänvisas till sina olika 

hallar för information. 
 

• Resultat under tävlingen publiceras enbart digitalt på nätet. 
 

• Delar av tävlingen kommer att livestreamas via Fäktkanalen. 
 

• Prisutdelning kommer ske i den hall klassen fäktades i anslutning till avslutad final. 
 



• Förbokad lunch serveras för 80 kr i restaurangen, förbokning måste ske senast 9 
augusti. 
(Har ni inte förbokat kan ni i mån av plats köpa mat för 109 kr. Beställningarna 
skickas helst klubbvis till: fkckarlskrona@gmail.com) 
Eventuellt kommer arenakiosken att hållas öppen, dock ej helt klart vid skrivande 
stund. 
 

• Under tävlingen gäller följande: 
 
- Fäktreglementets regel om att fäktarna ska skaka hand efter match gäller inte så 

länge dessa riktlinjer är i bruk. Istället tackar fäktarna varandra och domaren efter 
match genom salut på gardlinjen. 

- Domarna bör (som på FIE-tävlingar) stävja skrikande efter satta stötar (domarna 
ska ges i uppdrag att upprätthålla detta). 

- Fäktare får inte låna mask eller kläder av varandra och ska inte dela vattenflaskor, 
munskydd och liknande som kan överföra saliv. 

- Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan 
stanna hemma till och med minst två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man 
under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt. 

- Arrangör äger rätt att i samråd med sjukvårdsansvarig avvisa fäktare som 
uppvisar symptom som är konsistenta med covid-19. 
 

• Covid-19-ansvarig i tävlingsledningen svarar på frågor och bevakar att punkterna 
ovan följs. 
Om vi alla hjälps åt att följa riktlinjerna och att hålla sig på anvisade platser så hoppas 
vi på att kunna genomföra detta så att även anhöriga kan följa tävlingen på plats. 

 

 

Välkomna till Karlskrona och USM samt Karlskrona Cup 2021! 


