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Uttagning och information  

Junior- och kadett-EM 2023 
Följande fäktare är av landslagsledningen uttagna att representera Sverige på 
junior- och kadett-EM i Tallinn, Estland, den 21-28 februari 2023. 

 

Herrvärja junior (ind & lag) Damvärja junior (ind & lag) 
Christopher Kelly, DIF Louise Ulltjärn, FFF  

Hugo Brandberg, KF99 Linnea Eriksson, FFF 

Nima Pourmand, LöFK Moa Maaninka, KF99  

Jakob Fagerstedt, DIF Engla Sennerlin Holm, FKC  
 

Herrvärja kadett (ind & lag) Damvärja kadett (ind & lag) 
Filip Zimmerman, WFF Louise Ulltjärn, FFF  

Edwin Elg, WFF  Linnea Eriksson, FFF  

Erik Rasin, LöFK  Neolie Lippert, LöFK  

Theo Westring, LöFK  Elda Westman, MF19  
 

Herrflorett junior (ind & lag) Damflorett junior (ind & lag) 

Emil Nordman Rid, ÄFK Ankita Poppel, EGF  

Isak Kvernes, GFK  Sara Mikulak, GFK  

Henri Ask, ÄFK  Lili Kis, EGF  

Marcus Broberg, GFK   
 

Herrflorett kadett (ind & lag) Damflorett kadett (ind & lag) 

Tristan Grela, EGF  Sara Mikulak, ÄFK  

Thomas Rienäcker, GFK Filippa Ryberg, EGF  

Carl Sala, ÄFK  Amy McCoy, GFK  

4:e fäktare tas ut efter WCC Mathilda Andersson, EGF  
 

Herrsabel junior (ind) Damsabel kadett (ind) 
Björn Thomas, LUGI  Emma Öhman, LUGI 

 

Bekräfta deltagande snarast 
Samtliga fäktare ombes att senast söndag den 29:e januari bekräfta sitt 
deltagande per e-post till sin respektive förbundskapten.  

Eventuellt medföljande hemmatränare som önskar ackreditering hör av sig till 
henrik.lundegard@fencing.se senast den 30 januari. 
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Resa  
Samtliga fäktare ansvarar för bokning av resa enligt nedan specificerade 
ankomst- respektive avresedatum. 

Boende och transfer 
Boende är bokat för ALLA svenska deltagare enligt datumen ankomst 2 dagar 
innan individuell start, dvs tävlar du onsdag ankommer du måndag. Hemresa 
är planerad till dagen efter lagtävling. Dessa datum tummas inte nedåt. Om 
någon fäktare däremot önskar ankomma tidigare för att ladda upp på plats 
ombeds ni kontakta henrik.lundegard@fencing.se så fort som möjligt, senast 
30 januari.  

Mer info om hotell kommer snart i mer detaljerat PM. 

Så fort ni har bokat resa – maila era flygtider och flight nummer (på de flighter 
ni landar respektive avreser från Tallinn med) till henriklundegard@fencing.se 
snarast – senast 30 januari. Transfer till och från flygplats kommer att bokas 
för alla fäktare och ledare som ingår i den svenska ackrediterade truppen – så 
länge ni inkommer med flygtiderna innan sista datum. 

Eventuellt medföljande föräldrar kommer inte att ackrediteras av Svenska 
Fäktförbundet och rekommenderas att inte boka boende på samma hotell 
som den svenska truppen.  

Ny landslagsoverall 
Svenska Fäktförbundet jobbar hårt på att få fram en ny landslagsoverall – som 
vi tror och hoppas ska hinna levereras i tid för mästerskapet. Alla fäktare och 
ackrediterade tränare kommer att få en overall. Vi behöver därför både 
fäktare och tränare inkomma med önskemål på storlek till 
henrik.lundegard@fencing.se senast 30 januari.  

De nya overallerna kommer att tillverkas av märket Craft, så är man osäker på 
storlek är det märket att testa. 

Code of Conduct 
Alla deltagare som reser till Tallinn ackrediterade av Svenska Fäktförbundet 
kommer att behöva tacka ja till ett dokument ”Code of Conduct” som kommer 
att publiceras i samband med PM. 

Svenska Fäktförbundets ledare på plats 
Göran Flodström, överledare 
Tommaso Marchi, förbundskapten florett 
Martin Roth Kronwall, landslagstränare florett 
Maria Öhrskog Elmfeldt, förbundskapten värja damer 
Max Körlinge, landslagstränare värja  
Marcus Rönnmark, förbundskapten värja herrar junior & kadett 

Frågor 
Sportsliga frågor ställs till respektive förbundskapten. 

Frågor som gäller det administrativa arrangemanget kring tävlingen ställs till 
landslagskoordinator Henrik Lundegard, e-post: 
henrik.lundegard@fencing.se. 

 

Med vänlig hälsning 

  

 

Henrik Lundegard 
Landslagskoordinator 


