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PM Tävling 
 

Uttagningstävling värja junior VC, herrar & damer.  Udine 8-9 januari 2022. 
    
 

Allmän information SvFF kommer förboka transport från flygplats och hotell för alla som reser till 
Udine (deltagare, domare, tränare och medföljande).   

Bokning hotell och transfer Samtliga måste fylla i följande formulär senast den 18 december: 
https://forms.gle/mMmXDoMZkLiAHumW8  

Vapen Värja herrar & damer, juniorer. 

Inbjudan, mer info https://static.fie.org/uploads/26/131656-udine.pdf 

Sista anmälningsdatum 15 december 2021. 

Datum 8 januari 2022, individuellt herrar. 9 januari 2022, individuellt damer. 

Resa Alla ansvarar själva för att boka resa.  

 Marcus reser dit den 6/1, från ARN, kl. 09.05 flight LH 6227 via FRA flight LH 328 och 
hem från VCE den 10/1, kl. 10.40 flight LH 325 via FRA flight LH 806. 

 OBS! Boka flyg så att du hinner i tid till antigentest och vapenkontroll! 

Inreseregler Giltigt vaccinationsbevis eller PCR-test inte äldre än 48 timmar. Bär munskydd. 

Transport från flygplats Varje deltagare som beställer transfer förbinder sig att senast den 31 december 
betala in 660 kronor till Svenska Fäktförbundets bankgiro 124-7956. (Förbokas i 
formulär).  

Hotell Förbundet bokar rekommenderat 3-stjärningt hotell (som vi måste bo på). 
Hotellet betalas vid incheckning. För aktiva bokas dubbelrum och för 
ledare/domare/tränare/medföljande singelrum (Förbokas i formulär). 

Antigentest på plats Alla måste även testa sig på plats för att få delta i tävlingen. Testerna för VH 
kommer att göras på fredag 7 januari, kl. 13.00-16.00. Testerna för VD kommer att 
göras på lördag 8 januari, kl. 13.00-16.00.  

Domare som skall döma VH gör test på fredag, kl. 16.00-18.00 och domare som 
skall döma VD på lördag, kl. 16.00-18.00 (Domare: Birgitta Linde VH/VD och 
Muhannad Al-Nuaimi VH). 

 Du behöver även ha munskydd under din vistelse och på tävlingen.   

Om du blir sjuk Ha med dig ditt Europeiska sjukförsäkringskort. SvFF står inte för eventuella 
merkostnader vid sjukdom.  

Vapenkontroll Vapenkontrollen är öppen fredag, kl. 14.00-18.00 och lördag, kl. 14.00-18.00. 

Startavgift/ackreditering 25 euro. Betalas i samband med registrering av fäktarna själva. Tänk på att ha 
med kontanter i rätt valuta. Öppen fredag, kl. 14.00-18.00 och lördag, kl. 14.00-
18.00. I samband med registrering hämtar man ut ackreditering. 

Licenskrav FIE-licens.  

Ledare Marcus Rönnmark,Tel: 0703-57 91 55 eller marcus.ronnmark@fencing.se 

Övrig info Tänk på att du under tävlingarna representerar Svensk Fäktning. De som har en 
landslagsoverall ska använda denna i tävlingshallen.  

 För övriga frågor kontakta Marcus Rönnmark,tel: 0703-57 91 55 eller 
marcus.ronnmark@fencing.se 

 
 


