Nordiska Mästerskapen i Tallinn, Estland 27-28 september!
Nu är det dags för klubbens samtliga kadetter och juniorer att fylla pisterna i österled!
Sista datum för tävlingsanmälan i Ophardt är den 5/9. DIF ordnar gemensamt boende och
medföljande ledare, men resan ToR Tallin får var och en boka på egen hand. Vi rekommenderar flyg
ut fredag em/kväll, alternativt båt torsdag kväll med ankomst fredag morgon. Ingen ledare finns dock
bokad för båtresa. Ivan flyger med Finnair AY063 kl 16.30 via Helsingfors, ankomst Tallinn 20.45
fredag 26/9. Hemresa 28/9 Finnair AY2116 kl 21.30 via Helsingfors, hemkomst 23.00.
Radisson Blu Olympia samt en 4-bäddslägenhet med gångavstånd till tävlingsarenan är förbokade.
Hotellpriset är 400 kr per person och natt och inkluderar frukost. Övernattning sker i dubbel- eller
flerbäddsrum.
Ledaravgift per fäktare är 300 kr.
Anmälningsavgift för en start är 350 kr, för två starter 700 kr. Detta inkluderar startavgift till
tävlingsarrangören (20 EUR samt domaravgift, 150 kr) och skall finnas på Nordea-kontot den 20
september. För kadetterna utgör även juniorklassen i NM en av säsongens uttagstävlingar.

Start i Kalev Sports Hall, Juhkentali 12, 101 32 Tallinn:
Lördag 27/9

Söndag 28/9

08.30 Juniorer Herrar

08.30 Kadetter Damer/Herrar

10.30 Juniorer Damer

12.00 U12 Damer/Herrar

12.30 U14 Herrar/U14 Damer

13.00 Lagtävling Juniorer Damer/Herrar

Checklista inför NM i Tallinn, 27-28 september:
1) Lös tävlingslicens för säsongen. Till NM behövs bara svensk tävlingslicens, men redan
nu kan det vara bra att lösa ECC-licens och FIE-licens inför de kommande tävlingarna:
http://www.fencing.se/om-faktning/tavlingar/information-om-tavlingslicens/licens/
2) Anmälan i Ophardt-systemet sker individuellt, senast den 5 september. Kadetter
anmäler sig till båda klasserna eftersom juniorklassen ingår i uttagningssystemet för
säsongen.
3) Hotellbokning
4) Betala in startavgift, ledaravgift och hotellkostnad senast den 20 september till
Hesslings konto i Nordea: 630210-1206. Enkelstart 350 kr, dubbelstart 700 kr.Tillkommer
obligatorisk ledaravgift 300 kr per fäktare. 400 kr per hotellnatt.
5) Frågor? Maila till: diffencingmasters@gmail.com

Väl mött i Estland!
DIF Mastersgrupp/Katharina Hessling, Mats Svensson, Angelika Gyllenhoff

