
Dalregementet Idrottsförening  
sektionen för  

Fäktning & Modern 5 Kamp 
Bildad 1985 

 
Organisations nr           Bankgiro                               Föreningsnummer          
883201-3828               5461-7865                             1394-34      
            

har nöjet att inbjuda till Svenska Mästerskapen i ”Modern 5 Kamp”, GP 4  
och tävlingen om ”Kungakannan” i Falun 24-25 september  2016. 

 
Tävlingen omfattar:   
Svenskt mästerskap och GP 4: seniorer damer & herrar, juniorer damer & herrar samt 
Ungdomar A-E, tävlingen om ”Kungakannan” för klubblag (reglerna finns på hemsidan) 
samt öppen tävling för internationellt deltagande 4 & 5 grenar. Klasser som SM . 
OBS begränsad tillgång till hästar och SM klasserna prioriteras.  
Besked om detta meddelas i god tid före tävlingsdagen. 
 
Program:  
 
Lördag 24 september: Ridning och Simning 
Tekniskt möte för ledare/tränare o funktionärer kl 09:30, Gagnefs Ridklubb 
Preliminär starttid för ridningen kl 10:00 och simningen kl 16:00 
 
Kamratmiddag vid Scandic Hotell kl 19:00 
Pastabuffé med sallad, bröd, smör o vatten för 155 Skr/pers 
Anmälan om deltagande & betalning sker i samband med anmälan & betalning till tävlingen. 
Om någon har behov av specialkost ange det i anmälan.  
 
Söndag 25 september: Fäktning och Combined Event 
Preliminär starttid för fäktningen kl 08:00 och Combined Event kl 12:00 
Prisutdelning sker direkt efter sista målgång. 
OBS alla tider är preliminära och kan komma att ändras. 
 
Regler:  
I enlighet med SMKFs reglemente för Svenska Mästerskapen.  
  
Ridning:  
Vid Gagnefs Ridklubb, ca 45 km från tävlings center (TC) vid Lugnet i Falun. 
Gagnefs Ridklubb Industrivägen 31 79542 Mockfjärd. 
Transport genom egen försorg.  
Har någon behov av transporthjälp Falun – Gagnef anges det i anmälan. 
 
Simning:   
Falun, i Lugnets simhall 25 meters bana. Manuell tidtagning. 
 
Fäktning:   
Falun, i Lugnets Sport Hall sal A. Utrustningskontroll kommer att genomföras. 
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Combined Event:   
Falun,start, mål & skjutning i Lugnet Sport Hall sal A.  
Löpning sker inomhus i hall A-D på 400 meter bana. 
Jaktstart klass B och äldre. 
En säker vapenhantering krävs och kommer att kontrolleras av funktionär. 
 
Anmälan senast 10 september 
Betalning av startavgift skall ske i samband med anmälan. 
 
Anmälan skall innehålla: Namn, födelseår, klubb, klass, simtid och ev ridning, samt ev 
deltagande i kamratmiddagen och om ni har transportbehov. 
 
Anmälningsavgift: 5 grenar 500:- & 4 grenar (ej ridning) 200:-. Kamratmiddag 155:-  
Betalas till Bg 5461-7865 ange ”M5K och efternamn”. 
Efteranmälan i mån av plats mot förhöjd avgift +150:-. 
 
Sänd anmälan till: 
erik.fagerberg@lantbyggbyran.se  
 
Ev frågor ställs till gerth.bradley@telia.com alt 070 645 97 61 
 
 
Gerth Bradley 
Tävlingsledare 
 
Logi förslag: 
Scandic hotell Lugnet. Tel 023 669 22 00. Inom Lugnet området 
Erbjudande från Scandic Lugnet Falun 
”Vi erbjuder följande sportpriser i samband med SM Modern 5 Kamp 24 september (och även 
natten före)” 
760:-/enkelrum/natt 
860:-/tvåbäddsrum/natt 
1060:-/trebäddsrum/natt 
1260:-/fyrbäddsrum/natt/ (140cm säng + bäddsoffa) 
260:- i tillägg per natt för Superiorextra rum. 
Var o en bokar själva och uppger kod ”SM modernfemkamp 2016” 
 
Lugnet Stugby. Tel 023 654 00. Inom Lugnet området.  
Innehåller 4-5 bäddar, toa, dusch o enkelt kök.    


