
 

 

 

Uttagningstävling värja kadett ECC, herrar & damer 

Bratislava, Slovakien 14-16:e januari 2022 

 

Inbjudan, kompletterande info samt obligatoriska coviddokument att läsa, signera och scanna senast 6/1:  

https://efc-prod.s3.amazonaws.com/documents/svk/rnc/guj/Invitation%20Bratislava%202022.pdf 

Vapen Värja herrar & damer, kadetter 

Sista anmälningsdatum 18:e december. Anmälan via Ophardt, ev efteranmälan medför extra kostnad samt 

ytterligare kostnader för ev extra domare 

Uttagning individuell tävling 20 fäktare i varje klass är maximum för Sverige. Uttagning för deltagande samt 

lagtävling sker strikt efter svensk ranking den 18:e december. Vi hoppas delta med 

2 lag/herrar resp damer, vilket är maxantal på denna EEC. Observera att det 

bygger på att det är minst 8 anmälda fäktare inom resp dam- och herrvärja.  

Datum Fredag 14/1 herr värja individuellt: 

 Lördag 15/1 damvärja individuellt samt herrvärja lag 

 Söndag 16/1 damvärja lag 

Startavgift 20 euro/individuell start. Betalas kontant i samband med registrering av fäktarna 

själva.  

 Tänk på att ha med kontanter i rätt valuta. Lagavgiften betalas av SvFF 

 

Anmälan Svenska fäktare som vill delta måste göra föranmälan i Ophardt senast 18/12. 

Förbundet gör sedan anmälan till EFC. Ev. avanmälan via förbundet.  

 

Bilaga 1 och 2 Obligatoriska bilagor att signera, scanna och maila tillbaka (bilaga 1!) i PDF-

format till maria.elmfeldt@fencing.se senast 6/1. Ligger som bilagor i 

inbjudan, se länk ovan. Gäller fäktare, tränare/ledare, domare och publik. 

OBS! det endast är bilaga 1 som ska mailas till Maria, och ska vara i PDF-

format.  

 

Inreseregler Giltigt vaccinationsbevis obligatoriskt, ev också PCR-test inte äldre än 72 

timmar. Följ noggrant info samt ev förändringar via korona.gov.sk/en  

Fyll i inresedokument innan avresa: korona.gov.sk/en/ehranica/ samt 

registrering för passagerare via flyg: 

www.mindop.sk/covid/forms/edit/6d99d7dfcea633e9a965f9e8d89e64a778

54 

Lag Herrar: Hugo Brandberg, Caspian Törn Persson, Sami Boumedienne, Erik Rasin 

 Reserv: Elwin Eld 

 Damer: Louise Ulltjärn, Linnea Eriksson, Elsa Cederlund, Elda Westman 

 Reserv: Clara Ljungberg   

Vapenkontroll Pga covidrestriktioner sker vapenkontroll av domaren på respektive pist/match.  

FIE-krav på utrustning. 

Licenskrav EFC-licens.  

Ledare Förbundskapten Marcus Rönnmark, kontakt via mobil: 0703-57 91 55 eller 

marcus.ronnmark@fencing.se 

mailto:maria.elmfeldt@fencing.se


 

 

 Förbundet skickar en ledare som är övergripande ansvarig på tävlingsarenan och 

som kommer bo på det hotell som rekommenderas av tävlingsledningen. 

 I dagsläget oklart vilka/hur många klubbtränare som kommer vara med i 

Bratislava.  

 Det innebär begränsade möjligheter för ansvarig ledare att hantera administration 

och ansvar utöver själva tävlandet.  

 

Resa Fäktare ansvarar själva för att boka resa och enligt nedan, boka transport till 

Bratislava. 

 Marcus  flyger 13/1 06.35- 8.50 Vienna (Schwechat int), via Austrian Airlines, 

flight ”OS 318” och därefter tåg från Wien till Bratislava på drygt 1 

timme.Hemresa 16/1 21.00 från Vienna (Schwechat int)- Arlanda 23.15 via 

Austrian, flight ”OS 317”. 

Transport från flygplats        Tävlingsarrangören har ordnat med transport (bil/buss för 1–18 personer, se ovan 

länk) från Wiens flygplats till Bratislava. Se inbjudan. Marcus kommer att åka 

med ovan nämnda transport när han kommer fram. Om någon vill följa med i 

samma bil/buss som Marcus, maila: maria.elmfeldt@fencing.se senast 6/1, så 

bokar förbundet plats i samma transport som Marcus åker med. De som åker vid 

annan tidpunkt ansvarar själv för bokning av transport. 
  

Hotell                                            Marcus kommer att bo på hotell Bratislava. Deltagare bokar/betalar själv sitt 

hotell, se inbjudan. 

Tävlingshall Hala MLADOST, Trnavska cesta 39, Bratislava  

Övrig info Tänk på att under ECC i Bratislava representerar du Svensk Fäktning. Den som 

har en landslagsoverall ska använda denna i tävlingshallen.  

 Samling innan start fredag senast 7.30 i tävlingshallen (herrvärja) 

 lördag, senast kl. 7.00 (damvärja) och 9.30 (herrvärja lag) 

 söndag senast kl 10 damvärja lag 

 Onlineresultat finns att följa live via fencingtimelive.com 
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