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Barcelona VC Damvärja 11-13:e februari 2022 
 

Inbjudan samt mer info: 
 https://static.fie.org/uploads/26/132549-Info_TICB_ENG_ESP_V1.pdf 

 

Vapen Värja damer senior 

Sista anmälningsdatum 10/1 via Ophardt, ev efteranmälan medför extra kostnad samt ytterligare kostnader 

för ev extra domare. Förbundet anmäler till FIE. Ev avanmälan görs via SvFF. 

Datum Fredag 11/2 pouler och kvalificering, start 9.00. Hallen öppnar för vapenkontroll 

samt betalning av anmälningsavgifter ind och lag från 7.30 

 Lördag 12/2 64-tablå och final, start 9.00, öppnar 7.30 

 Söndag 13/2 lagtävling, start 8.30, öppnar 7.00 

Startavgift Betalas via SvFF för A-kandidater, övriga 60 euro att betalas till Förbundet i 

efterhand. 

Inreseregler  Gilltigt vaccinationsbevis obligatoriskt,  from 1/2 inför Spanien en gräns för 

giltlighet av vaccinationsintyget. Det innebär att det inte får passera mer än 9 

månader (270 dagar) sedan senaste dosen av vaccin mottogs.  

Följ noggrant info samt ev förändringar via https://spth.gob.es samt via 
Sweden Abroad via https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-

medborgare/spanien/reseinformation/lägesbild-och-reseinformation-covid-19/ 

Samtliga resenärer som kommer till Spanien måste fylla i en digital 

hälsodeklaration tidigast 48 h innan ankomst till Spanien. Observera att det 

måste göras och vara klart innan incheckning på Arlanda, Spain Travel 

Health (spth.gob.es) 

 

Anmälda indviduellt Emelie Mumm 

  Elvira Mårtensson 

  Emma Fransson 

  Sophie Engdahl 

  Åsa Linde 

  Clara Sörvåg 

https://static.fie.org/uploads/26/132549-Info_TICB_ENG_ESP_V1.pdf
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/spanien/reseinformation/lägesbild-och-reseinformation-covid-19/
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/spanien/reseinformation/lägesbild-och-reseinformation-covid-19/
https://www.spth.gob.es/
https://www.spth.gob.es/
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Lag  Emelie Mumm 

  Elvira Mårtensson 

  Emma Fransson 

  Sophie Engdahl /Åsa Linde 

Som tidigare kommunicerats tar vi ut 4:e fäktaren till lag efter indviduella 

tävlingens resultat. 

   

Vapenkontroll Torsdag 10/2 mellan kl 18-21 på Catalonia Plaza Hotel 

Licenskrav FIE-licens.  

Dopingkontroll Genomförs i enlighet med FIE´s rutiner inom såväl individuell- som lagtävling 

Antigen test Obligatoriskt antigentest (RAT) genomförs under torsdag 10/2. Testet är 

kostnadsfritt för fäktare, ledare och domare. 

 Det kommer vara möjligt att göras på flera olika platser nära Tävlingshallen och 

respektive Förbund kommer få info kring specifik plats efter att anmälan är 

stängd.  

 För att identifiera testade individer får man ett armband som måste bäras hela 

tävlingshelgen och är nödvändigt för att bli insläppt i Tävlingshallen. 

Ledare Förbundskaptener Maria Elmfeldt Öhrskog, kontakt via mobil 070-592 17 15 eller 

mail maria.elmfeldt@fencing.se samt Förbundskapten Ninni Kysela, kontakt via 

mobil 070-656 02 20  eller ninni.kysela@fencing. 

Hotell/boende Maria & Ninni bor på hotell Villa Emilia, Carrer de Calabria,115, Barcelona 

 Fäktarna bokar AirBnB i närheten av tävlingshallen mellan onsdag 9/2-14/2 

Resa Maria & Ninni flyger onsdag 9/2 kl 13.20-18.20 Arlanda- Barcelona med 

mellanlandning Kastrup och hem måndag 14/2 kl 19.10-00.05 från Barcelona via 

Kastrup. 

 Flyg är bokade och bekräftade för samtliga A-kandidater 

Tävlingshall INEFC Barcelona, Av. Del Estadio, 08 038 Barcelona  

Träningshall Finns tillgång till träningshall måndag-torsdag, behvöer bokas och anmälas i 

förväg via SvFF. Anmäl ev intresse till Maria/Ninni.  

 CEM Reina Elisenda, C/ Duquesa de Orelans, 29 Bajos, 08 034 Barcelona 

Förläger Emelie, Sophie samt Clara kommer prel delta på träningsläger söndag 6/2-onsdag 

9/2 i Amposta 

Övrig info Tänk på att under VC Barcelona representerar du Svensk Fäktning. Den som har 

landslagsoverall ska använda denna i tävlingshallen.  
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