Datum

Referentie

8 februari Noord-Nederlands Schermtoernooi
Beste schermvereniging,

Op zaterdag 8 februari organiseren we het Noord-Nederlands Invitatie-

schermtoernooi in MFC Aperloo, ’t Harde (GLD)
Datum: zaterdag 8 februari (van 12:30 – 17:00 uur).
Locatie: Sporthal MFC Aperloo, Stadsweg 27, 8084 PH ’t Harde (tel: 0525-651764)
Wapens: Floret, Degen en Sabel, allen uitsluitend elektrisch, voor dames en heren.
Appèl en aanvang:
Cadetten, Junioren en Volwassenen appèl om 12:30 uur en aanvang 13:00 uur.
Inschrijven:
Inschrijven kan tot uiterlijk 5 februari 18:00 uur, uitsluitend door de betreffende
schermvereniging via het bijgevoegde inschrijfformulier, per de mail naar:
secretaris@sv-valiant.nl.
NB: Deelnemende verenigingen dienen een aanwijstoestel en toebehoren mee te
nemen, deelnemers moeten zelf jureren.
ATTENTIE: voor Floret en Sabel geldt een minimale inschrijving van 4 deelnemers per
wapen, anders vervalt de wedstijd op het betreffende wapen.
Verenigingen worden dringend verzocht om vanaf 5-2 (20:00 uur) hun mail te
checken en haar deelnemers tijdig te informeren!
Inschrijfgeld: € 10,- (uitsluitend gepast contant!).
Kleding:
Uitrusting en eisen Reglement: KNAS, zie https://www.knas.nl/node/162. Het gebruik
van 800 NW broek, vest en ondervest, eventueel plastron voor de dames en 1600 NW
masker en FIE of S2000+ klingen zijn gewenst, maar niet vereist.
Een en ander conform FIE veiligheidseisen. De nieuwe maskersluiting is nog niet
verplicht voor dit toernooi.
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Catering:
MFC Aperloo beschikt over een goede kantine, maar u dient wel zelf lunch/voeding
mee te nemen. NB: in de sportzaal mag men niet eten of drinken!
Bereikbaarheid:
Tijdens het toernooi is de organisatie (voor noodgevallen) bereikbaar op nummer 0657701928.
Voor de juiste locatie: klik op deze link of kopieer hem naar uw browser.
https://www.google.com/maps/place/Multifunctioneel+Centrum+(MFC)+Aperloo/@52.4195926,5.8699302,1
5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8476493b400e5bf3!8m2!3d52.4195926!4d5.8699302

Uitgenodigde verenigingen:
SV Vorwärts /Fechten (Nordhorn)
Emder Turnverein /Fechten (Emden)
Der Fechtboden (Großefehn)
Schermkring Friesland /SKF (Leeuwarden)
Schermzaal Toth (Aldtsjerk)
Schermcentrum Noord /SCN (Groningen)
GSSV Donar 1881 (Groningen)
SV-Ter Apel /SVTA (Ter Apel)
SV-Desperado (Assen)
SV-Bras de Fèr Meppel
Deventer Schermvereniging /DSV (Deventer)
SV-Valiant (Zwolle/’t Harde)
Aansprakelijkheid:
De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijke of materiële
schade. Deelnemers en ouders/verzorgers aan het toernooi conformeren zich hier
automatisch aan.
Met sportieve groet,
namens het bestuur van Schermvereniging Valiant,
Willem Sjoer
Secretaris SV Valiant
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