VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSSPELEN!
OBS: På grund av coronaviruset förbehåller vi oss rätten
att ändra informationen med kort varsel. Vi följer
myndigheternas beslut och riktlinjer. Vilket innebär att
tävlingen kan ställas in. För senaste informationen läs
här
IFK Helsingborg inbjuder till internationella tävlingar i friidrott för seniorer, juniorer och ungdomar fredag-söndag 26 -28 juni
2020. Tävlingen samlar årligen drygt 1000 deltagare från 10–12 nationer som tillsammans gör c:a 3000 starter. Tävlingarna
går som alltid på vår fina arena Hedens Idrottsplats i Helsingborg. Traditionsenligt börjar tävlingen fredag eftermiddag.

ANMÄLAN

PRISER

Görs online genom länken på vår hemsida www.ifkhelsingborg.se
senast måndag 8/6.

Placering 1-3 i klasserna F/P 17-19 år, KS/MS, samt placeringarna
1-8 i klasserna F/P 12-15 erhåller priser.
För klasserna F/P 9-11 publiceras inga resultat.
Därmed ej heller någon prisutdelning, dock får deltagarna i de
klasserna diplom.

ANMÄLNINGSAVGIFT
90 kr / deltagare och gren för klasser 17 år och uppåt.
70 kr / deltagare och gren för klasser 15 år och yngre.
Avgiften faktureras svenska klubbar i efterhand. Utländska klubbar
betalar på plats mot kontant betalning eller kort, Visa och
Mastercard.

HOTELL
Se vår hemsida under logi/hotell för mer information.

CAMPING
Vänligen kontakta kansliet på ifk.helsingborg@telia.com

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.

GRUPPLOGI
Fältmässig inkvartering på Norrehedskolan kan ordnas mellan
torsdag 25/6 och måndag 29/6. OBS! Medtag luftmadrass,
sovsäck eller liknande. Priset är 90 kr / natt och person. Anmälan
på formuläret som finns på hemsidan senast 15/6.

MAT
Matkuponger kan beställas till vår matservering i anslutning till
idrottsplatsen. Kontinental frukost 50 kr, lunch 80 kr. Beställningar
på formuläret som finns på hemsidan senast 15/6.

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

DAGSPROGRAM
Finns på www.ifkhelsingborg.se

STARTLISTA, TIDSPROGRAM OCH PM
Startlistan uppdateras automatiskt på vår hemsida. Dagarna före
tävlingsstart finns tidsprogram och PM på www.ifkhelsingborg.se

UPPLYSNINGAR
IFK Helsingborgs kansli tel 042-137295
E-post ifk.helsingborg@telia.com
www.ifkhelsingborg.se

I samarbete med Helsingborgs stad

