
 

 

PM Tävling 

 
 

Uttagningstävling värja kadett ECC, herrar & damer   

Köpenhamn 26-22 November 2022 

 

Inbjudan, mer info https://efc-prod.s3.amazonaws.com/documents/den/zuq/gbl/ccc-22.pdf 

 

Vapen Värja herrar & damer, kadetter 

Sista anmälningsdatum 26/10 2022, dvs 30 dagar innan tävling via ophardt 

Uttagning indviduella tävl. 20 fäktare i varje klass är maximum för Sverige. Uttagning sker strikt efter svensk 

ranking den 26/10 

Datum 26/11 individuellt och 27/11 lag 

Startavgift 20 euro. Betalas i samband med registrering av fäktarna själva. Registreringen är 

öppen på fredag 18.00-20.00, lördag från 07.30 och söndag från 08.00 i hallen. 

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

Inreseregler Gilltigt vaccinationsbevis eller PCR-test inte äldre än 72 timmar. Bär munskydd. 

Lag Herrar: Elwin Elg, Tomi pocsi, Theo Westring, Nils Brandberg 

 Reserv: Edvard Olsson 

 Damer: Louise Ulltjärn, Linnea Eriksson, Alma harding, Elda Westman 

 Reserv: Clara Ljungberg 

 

Klubbar som vill anmäla lag som ”Sverige 2” eller ”Sverige 3” tar själva kontakt 

med arrangören och står för ev. tillkommande domarplikt. SvFF finansierar 

domare till den individuella tävlingen samt en domare till vardera lagtävling 

Vapenkontroll Fredag kl. 18.00-20.00, lördag från 07.30 och söndag från 08.00 i hallen. FIE-krav på 

utrustning. 

 

Start Herrar indivduellt lördag 26/11 upprop kl 8.30, start pouler 9.00 

 Damer individuellt lördag 26/11 upprop 10.00, start pouler 10.30 

 Herrar lag söndag 27/11, upprop kl 9, start 9.30 

 Damer lag söndag 27/11, upprop kl 9, start 10.00 

Licenskrav EFC-licens  

Ledare Marcus Rönnmark mail: marcus.ronnmark@fencing.se  

 Maria Elmfeldt öhrskog, mail: maria.elmfeldt@fencing.se 

Hotell Deltagare bokar själva hotell. Ledare bor på Gentofte Hotel, obs bäst pris inkl 

frukost via gentoftehotel.se 

Resa Fäktare ansvarar själva för att boka resa. Ledare tåg 25/11 12.20-17.24 hem 27/11 

18.19-23.41 (Maria), Marcus troligen flyg, ej bokat. 

Övrig info Tänk på att samtliga fäktare under ECC i Köpenhamn representerar  Svensk 

Fäktning. Den som har en landslagsoverall ska använda denna i tävlingshallen. 

Samling innan start lördag  i tävlingshallen herrar senast kl. 07.30 och damer 

senast kl. 8.30 

 För övriga frågor nås Maria och Marcus via mail, se ovan. 
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