
 

 
PM Tävling 
JVC Beauvais 18-19 Februari 2023 

Damvärja individuellt och lag 

 
Inbjudan samt mer info: 
https://static.fie.org/uploads/29/148785-France%20Beauvais%20World%20Cup%202023.pdf 
 

Vapen:    Värja damer, junior 

Sista anmälningsdatum: 19/1 -23 via Ophardt, ev efteranmälan medför extra kostnad 
samt ev ytterligare kostnader för extra domare som då bekostas 
av aktuell fäktare. Förbundet anmäler till FIE. Ev avanmälan görs 
via SvFF. 

Datum Lördag 18/2:  

 Individuell tävling damvärja  

 start 8.00  

Söndag 19/2  

Lagtävling damvärja start 9.00 

Ackreditering Ackreditering, registrering och betalning av startavgift samt 
vapenkontroll:  

 Fredag 17/2 16.00-19.00 och lördag 18/2 06.30-07.30 
(individuellt) Söndag 19/2 08.00-08.30 (lag) 

Startavgift:  25 euro, individuell startavgift betalas kontant vid registrering av 
respektive fäktare.  

 Startavgift lag 150 euro betalas kontant vid registrering. Kvitto 
konteras via Kontek i efterhand, betalas av SVFF. 

Tävlingshall: Elispace, 3 avenue Paul Henri Spaak, 60000 Beauvais 

 

 

 



 

 

 

Lag  Damvärja: 

Moa Mannika 

Engla Sennerlin Holm 

  Anna Frideen 

  Eden Rose   

Licenskrav: FIE-licens för säsongen 22/23 

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

Antigen test: Samtliga deltagare behöver uppvisa tävlingsledningen ett 
negativt antigentest alt PCR-test som är utfört max 72 timmar 
före ankomst till Italien. 

 Vidare krävs ansiktsmask i tävlingshallen, undantaget tävling, 
träning och ätande. 

 Aktuell info finns att läsa på: 
https://static.fie.org/uploads/28/141311-lettre%20info%2014-
22%20ang.pdf 

 

Hotell/boende: Deltagare ansvarar själva för bokning och betalning av boende.  

 Förslag på hotell, se inbjudan. Ninni Kysela kommer att bo på 

 https://www.theoriginalshotels.com/hotels/beauvais-city som 
ligger 5 min promenad från tävlingshallen. 

Transport: Det kommer att finnas gratis transfer att boka från Charles de 
Gaulle som ligger 45min resa från Beauvais. Önskemål om transfer 
bokas senast 10 feb till abescrime@orange.fr skriv flygnr och 
ankomst samt tid för hemresa. Det ligger en flygplats i Beauvais 
dit bla Ryanair flyger. 

Resa:                                      Deltagare ansvarar själva för bokning och betalning av resa.  

Ninni flyger med SAS 16 feb 16.10 SK579 och hem19 feb 20.55     
med SK580 

                                                

 

 



 

 

 
 

Övrig info: Tänk på att Du under JVC i Beauvais representerar Svensk 
Fäktning. Landslagskläder ska användas i tävlingshallen. 

Ledare:                                  Ninni Kysela ninni.kysela@fening.se mobil 0706560220 


