VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSSPELEN!
IFK Helsingborg inbjuder till internationella tävlingar i friidrott för seniorer, juniorer och ungdomar
fredag-söndag 4-6/7 2014. Tävlingen samlar årligen närmare 2.000 ungdomar från 10–12 nationer
som tillsammans gör över 3.000 starter. Tävlingarna går som alltid på vår fina arena Hedens Idrottsplats i Helsingborg.

ANMÄLAN

MAT

Görs online genom länken på vår hemsida
www.ifkhelsingborg.se senast tisdag 17/6. Vänligen
ange års- eller personbästa i alla grenar.
Med anmälan godkänner man samtidigt publicering
av uppgifter samt eventuella fotografier på internet.

Matkuponger kan beställas till vår matservering i
anslutning till idrottsplatsen. Beställningar göres senast
17/6. Frukost 50 kr, lunch 70 kr.

ANMÄLNINGSAVGIFT

Kan erbjudas i omedelbar anslutning till tävlingsarenan på Hedens Idrottsplats för 150 kr/natt och
tält, bokas senast 17/6.

70 kr/deltagare och gren för klasser 17 år och uppåt,
50 kr/deltagare och gren för ungdom 16 år och
yngre. Avgiften faktureras svenska klubbar i efterhand. Utländska klubbar betalar på plats. Vi tar
gärna kort, Visa eller Mastercard.

EFTERANMÄLNINGAR
Mottages endast i mån av plats mot en tilläggsavgift
på 50 kr per deltagare och gren. Efteranmälning
under tävlingsdagarna endast mot kontant
betalning eller kort för utländska klubbar, svenska
klubbar faktureras.

CAMPING

HOTELL
Nordic Choice Hotels har förmånliga idrottspriser,
se vår hemsida under logi för mer information. STF
Vandrarhem Miatorp, Planteringsvägen 71, 250 30
Helsingborg, tel 042-13 11 30, fax 042-13 22 30,
E-mail: boka@miatorp.nu

AVGIFTER FÖR MAT OCH LOGI
Svenska föreningar faktureras i efterhand.
Utländska klubbar betalar på plats, gärna med kort.

PRISER

DAGSPROGRAM

Placering 1-3 i klasserna F/P 17-19 år, KS/MS, samt
placeringarna 1-8 i klasserna F/P 10-15 erhåller
Öresundsspelens speciella plakett.
Pris för slagna Öresundsspelsrekord.

Finns på www.ifkhelsingborg.se.

GRUPPLOGI
Fältmässig inkvartering på skolor och liknande kan
ordnas genom arrangören mellan torsdag 3/7 och
måndag 7/7. (4 nätter) OBS! Medtag luftmadrass,
sovsäck eller liknande. Priset är 80 kr/natt och person. Anmälan senast den 17/6.

STARTLISTOR, TIDSPROGRAM & PM
Startlistor uppdateras automatiskt på vår hemsida.
Dagarna före tävlingsstart finns även tidsprogram och
PM på www.ifkhelsingborg.se

UPPLYSNINGAR
IFK Helsingborgs kansli tel 042-13 72 95
E-mail ifk.helsingborg@telia.com.

www.ifkhelsingborg.se

