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           KARLSKRONA 
 

 

       10 – 11 FEBRUARI     2018 
 

Klasser:   Värja Herrar och Värja Damer 
 
 
Tider:   Lördagen den 10 februari 2018. 
 

Slut registrering: Kl. 08.30 
 
Start: Kl. 09.00 
 
 
Söndagen den 11 februari 2018. 
 
Start: Kl. 09.00 
 
 

Plats:   Sunnahallen  Adress: Sunnadalsvägen 
http://kartor.eniro.se/m/pz9bE  
 
 

Anmälan:   Anmälan senast 31 januari via: 
http://online.ophardt-team.org/ 
 
Efteranmälan i mån av plats, tas emot till onsdag 7 februari. 
på E – mail: ulf.lindholm@telia.com 
 
 

Avgift:   Anmälningsavgift: 300:-. Avgiften betalas via PG 65 24 61 – 5 
FKC senast den 31 januari. Betalning kan göras på plats mot en 
avgift på 50:-. Avanmälan efter anmälningstidens utgång berättigar 
inte till återbetalning av anmälningsavgiften. 
 
 
 
 



Tävlingen:   Tävlingsledare är Niklas Granevik 
 
För Värja Herrar genomförs tävlingen enligt alla möter alla och 
under lördagen fäktas 2/3 av matcherna. På söndagen fäktas 
resterande matcher. Vid färre än 54 deltagare fäktas alla matcherna 
under lördagen och därefter en DE med repechage under söndagen 
med rankingen baserad på lördagens fäktning. Från denna DE går 8 

 fäktare vidare till en ny DE utan repechage där man möter de 8 bästa 
 fäktarna från första dagens tävling som stått över den första DE. 

För Värja Damer genomförs tävlingen enligt alla möter alla under 
lördagen och med DE på söndagen. Blir det färre än 19 deltagare 
fäktas både alla mot alla och DE på lördagen. 
Tävlingen genomförs enligt SvFF:s TB med kontroll av materielen på 
pisten. 
Fäktarna dömer själva. 
 
 

Priser:   Segraren får 33 % av inbetald anmälningsavgift, tvåan får 23 % och 
trean får 14 %. Bästa junior får 10 % . Bästa kadett får 10 %. 
Herrarna och Damerna beräknas var för sig. 
Hederspriser till de åtta främst placerade fäktarna. 
Pris till vinnaren av lördagens Alla mot Alla - tävling. 
Prispengarna betalas ut till pristagarnas klubbar. 
 
 

Servering:  Under lördagens matpaus, ca Kl. 13.00 – 14.00 kommer det att finnas 
tillgång till lagad mat. Bokning och betalning av denna måltid görs i 
samband med registreringen lördag morgon. Pris, med dricka, 60:-. 
Klubbens servering hålls öppen under hela tävlingen. 
 
 

Övernattning:  Scandic Hotell 0455 – 372000 
First Hotel, Statt 0455 – 55550 
Hotell Conrad, 0455 – 82335. 
Hotell Angöringen 0455 – 24600 
First Camp Dragsö 0455 – 15354 
Vandrarhem 0455 – 10020 
   0455 – 10681 
   0455 – 10330 
   0455 – 96000 
 
 

 
 
 
 
Välkomna önskar 
  
FK Chapman 


