Obs! Flyttat datum och plats, ny inbjudan till:
Polis – SM i Beachvolleyboll 2021
På uppdrag av svenska polisidrottsförbundet bjuder Karlstad polisidrottsförening, i
samarrangemang med Göteborgs Polismäns IF in till Svenska Mästerskapen i
beachvolleyboll.
Arrangemanget flyttas till november och Beach Center i Gbg för att ge så många som möjligt
tillfälle att delta. Det har efterfrågats en mixedklass i tävlingen, varpå arrangemanget därför
utökas till 2 dagars tävlande. Nya som gamla beachvolleyspelare, med eller utan meriter är
varmt välkomna. Bankett med god stämning på lördag kväll.
Tid och Plats - Lör-sön 13-14 november.
Lör kl 11-16, därefter övergår kvällen till festligheter och bankett fram till kl 23.30 när
restaurangen stänger:) , Sön kl 10-15/eller så länge vi behöver för att avsluta tävlingarna.
Alla organiserade aktiviteter kommer att äga rum på BeachCenter i Göteborg, Krutvägen 6
Kviberg
Anmälan och avgift - Senast 30 oktober till mikael.ryden@polisen.se (efteranmälan om det
finns praktisk möjlighet att utöka tävlingen, banbokning släpps till allmänheten)
Anmälan skall innehålla lagmedlemmarnas för- och efternamn samt polisidrottsföreningens
tillhörighetsområde/polisområde.
Anmälningsavgift 500kr per lag. Kontonr för inbetalning får man via mail när man anmält
lag.
Regler - Tre spelklasser, Herr-/Dam- samt Mixedklass med respektive näthöjd och i övrig
enligt internationella beachvolleybollförbundets (FIVB) regler. Två personer i varje lag. För
mer detaljer gällande tävlingsbestämmelser, se SPI:s hemsida WWW.polisidrott.se
Övrigt - Är man oerfaren beachspelare ser våra erfarna kollegor/spelare fram mot att dela
med sig om hur det går till att lira/döma …våga anmäla er, oavsett nivå kommer ni få ut
mycket av att kämpa i sanden!
Planering för bankett och festligheter pågår, vi hoppas såklart på en Post-Corona kväll som
blir historiskt trevlig om FHM tillåter;) Mer information skickas ut efter anmälan men
eftersom Beachvolley communityn är en inkluderande sådan är både supportande vänner och
partners såklart välkomna att vara med. Anmälan av medföljande till fest görs antingen direkt
vid lagets anmälan till tävlingen eller i efterhand.
Valter D´Angelo 0703016792 valter.dangelo@polisen.se
Mikael Rydén 0705369851 mikael.ryden@polisen.se
Varmt välkomna både tidigare deltagande och nya lag

