
Ängby Fäktklubb har härmed nöjet att bjuda in till 2011 års upplaga av den internationella 
fäkttävlingen COUPE DE STOCKHOLM som går av stapeln den 9 – 10 april 2011

  INLEDNING
Hjärtligt välkomna till 2011 års upplaga av fäkttävlingen 
Coupe de Stockholm. Tävlingen ingår i Masters-serien samt 
är rankingtävling för herr- och damseniorer i värja, florett 
och sabel.
.
  TÄVLINGSKLASSER/PROGRAM
Herrar och damer tävlar tillsammans vid färre än 10 
anmälda i en klass, annars i separata klasser.

KLASS FÖDD START

Lördag

FLORETT SEN D+H Obegränsad 09:00
VÄRJA ÄU D+H 1996 och senare 09:30
FLORETT YU D+H 1998 och senare 10:00
FLORETT KAD D+H 1994 och senare 12:30
VÄRJA SEN D+H Obegränsad 13:00

Söndag
VÄRJA KAD D+H 1994 och senare 09:00
FLORETT JUN D+H 1991 och senare 09:30
FLORETT ÄU D+H 1996 och senare 10:00
VÄRJA YU D+H 1998 och senare 11:00
SABEL SEN D+H Obegränsad 13:00

Upprop sker 30 minuter före start.

  TÄVLINGSPLATS OCH DATUM
Tävlingen kommer att hållas i Åkeshovshallen i Bromma 
den 9 - 10 april 2011.

  ÖVERNATTNING/LOGI
Exempel på hotell i närheten:
* Flyghotellet vid Brommaplan (08-262620). Miljömärkt 
hotell. http://flyghotellet.se/. Pris 750 kr/dubbelrum. Ange 
referens fäktning.
* Hotell Mornington i Bromma. Tel 08-50733200
http://www.mornington.se/bromma/.  695 kr/rum med 
dubbelsäng. Ange ref fäktning.
* Scandic hotell vid Alvik. Tel 08-517 66100. 
http://www.scandichotels.se/alvik 850SEK/single
room, 950SEK/double room, 1150SEK/tripple room

 SERVERING
Serveringen i Åkeshovshallen är öppen från 08:00 till
20:00.

  DOMARE
Varje deltagande klubb skall medföra domare enligt SvFFs 
tävlingsbestämmelser. Domare anmäls i Ophardt.

• 1-4 starter  – ingen domardag
• 5-8 starter – 1 domardag
• 9-12 starter – 2 domardagar
• 13-16 starter – 3 domardagar
• 17-20 starter – 4 domardagar
• 21-24 starter – 5 domardagar
• 25-28 starter – 6 domardagar
• >28 starter – 7 domardagar

Domarmöte kl 08:45 båda dagarna.
Straffavgift utgår med 1000:- per utebliven domare enligt 
ovan. Avgift skall erläggas senast dag före start. 

  ANMÄLAN OCH AVGIFT
Anmälan av fäktare och domare görs via Ophardt-systemet 
och skall göras senast lördag 2 april. I undantagsfall kan 
anmälan skickas till stig@farad.se. Avanmälan senast 
onsdag 6 april.

Startavgifter: 
150:- för enkelstart 
250:- för start i två klasser (Lö + Sö)
Med ett högt deltagarantal kan en fäktare inte starta i flera 
klasser samma dag, då det riskerar att fördröja tävlingen för 
mycket.

Anmälningsavgiften betalas till ÄFKs pg 556142-8 och 
skall vara klubben tillhanda måndagen den 4 april.
Efteranmälningar kan göras i mån av plats. Startavgiften 
höjs då med 50:-. Observera att
efteranmälan kan höja kravet på pliktdomare.
Avanmälan efter 6 april befriar inte från
betalningsskyldighet, varken för deltagande eller
pliktdomare.

  TÄVLINGSBESTÄMMELSER
FIE-reglemente med SvFFs   TB  . För mastersklasserna även 
mastersreglerna. Vapen- och säkerhetskontroll på pisten. 
Tävlingslicens krävs i samtliga klasser.
Pia Hedenskog är kontaktperson med telefonnummer 076-
123 70 68 (även på tävlingsplatsen).

Hjärtligt Välkomna, 
Thomas Åkerberg, 
Ordförande Ängby Fäktklubb
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