INBJUDAN
Nu är det dags för det traditionsenliga
sommarlägret för alla fäktande ungdomar.
Vi erbjuder intensiva dagar med fäktning,
fysträning och havs- och poolbad tillsammans med ett flertal andra sporter i det
natursköna Hällevik.
Svenska Fäktförbundet och Sydsvenska
Fäktförbundet bjuder tillsammans med
RF-SISU Blekinge och Fäktklubben
Chapman in till sommarens Hälleviksläger.
Lista med anmälda samt program för lägret
kommer att finnas på Ophardt tillsammans
med en länk till RF-SISU Blekinges hemsida
med ytterligare information om lägret.
Följ också aktuell information angående
lägret på facebook: @hallevikfencing

ANMÄL DIG I GOD TID!
VÄL MÖTT I HÄLLEVIK!

Fäktklubben
Chapman

U13, U15, U17 OCH U20
VÄRJA OCH FLORETT
Plats

Hällevik
Vi hämtar och lämnar lägerdeltagare på Sölvesborgs station.
Meddela oss om era tågtider.

Lägeravgift

2.500 SEK.
Detta inkluderar frukost, lunch, middag, kvällsfika och logi.
Lägeravgiften inbetalas på FK Chapmans Bankgiro
5277-6242 senast den 10 juli.

Anmälan

Via Ophardt senast den 1 juni 2020.
Eventuella återbud skall åtgärdas i Ophardt samt anmälas
via e-post till lägerledaren.
Fäktare utan licens anmäler direkt till lägerledaren.

Inryck/
Avslutning

Inryckning måndag 3 augusti kl. 10.00.
Avslutning fredag 7 augusti kl. 14.00.
För de som har lång resväg finns möjligheten att rycka in redan
på söndag kväll. Detta ska dock anmälas till lägerledaren.

Kost

Behov av specialkost anger ni på e-post till lägerledaren.

Utrustning

• Träningsutrustning för utomhus- och inomhusträning
• Träningsutrustning för elfäktning
• Badkläder, sängkläder (inkl kudde och filt/täcke) och hänglås
• Kontanter om ni vill handla i lägrets kiosk
Var noga med att kontrollera din utrustning så att den
uppfyller SvFF:s säkerhetskrav

Huvudtränare
och lägerledare

Peter Lindholm
peter.lindholm@skola.karlskrona.se

Assisterande
Tränare

Namn presenteras under våren

INVITATION
It is now time for the traditional summer
camp for all fencing youth. We offer
event-filled days with fencing, cycling
and sea and pool baths along with several
other sports in scenic Hällevik.
Together with RF-SISU Blekinge and Fencing
Club Chapman, the Swedish Fencing
Association and the Southern Sweden
Fencing Association invite you to this
summer’s camp in Hällevik.
The list of all who are registered including
programs for the camp can be found at
Ophardt together with a link to the RF-SISU
Blekinge’s website with further information
about the camp.
Also follow up-to-date information regarding
the camp on facebook: @hallevikfencing

U13, U15, U17 AND U20
EPÉE AND FOIL
Place

Hällevik. We pick up and leave camp participants at
Sölvesborg’s train station. Notify us of your train times.

Camp fee

2500 SEK or 250 Euro.
This includes breakfast, lunch, dinner, evening snack and
lodging. The camp fee should be paid to Fencing Club
Chapman’s Bankgiro 5277-6242 no later than July 10th.
Problem how to solve payment? Please contact the camp
leader.

Registration

Via Ophardt no later than June 1, 2020.
Any refunds must be resolved with Ophardt and sent via
e-mail to the attention of the the camp leader. Fencers
without a license should report directly to the camp leader.

Service /
Closing

Check in on Monday, August 3, am 10.00 CET.
Closing Friday 7 August at 14.00. For those who have a travelled a long distance, there is the possibility to arrive on Sunday
evening. However, this must be reported to the camp leader.

SIGN UP WELL IN ADVANCE!
WELCOME TO HÄLLEVIK!

Fäktklubben
Chapman

If you are in need of a special diet please notify the camp
leader by e-mail.
Equipment

• Exercise equipment for outdoor and indoor training
• Training equipment for electric fencing
• Swimwear, bedding (include pillow and blanket) and padlock
• Cash if you want to shop in the camp kiosk
Be sure to check your equipment so that it meets SvFF’s
safety requirements

Head coach &
camp leader

Peter Lindholm
peter.lindholm@skola.karlskrona.se

Assistant
camp leader

Names will presented in the spring

