RYHALLEN I BORAS
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1-3 JULI

VALKOMMEN
TILL SM-VECKAN
OCH SM I BOXNING
I samarbete med Svenska Boxningsförbundet, SM-veckan och Borås Stad har
IK Ymer Boxning glädjen att bjuda in till SM i Boxning 1–3 juli 2017. SM i Boxning blir
en av 51 idrotter som gör upp om SM-titlar under SM-veckan i Borås den 30 juni till 7 juli.
Vi hoppas på mycket folk och bra väder med finaler utomhus mitt i centrum av Borås.

INVAGNING OCH
LAKARUNDERSOKNING:
Ryahallen, Eriklundsplatsen 1
Lördag 1 juli, kl 08.00–11.00
Söndag 2 juli, kl 08.00–9.00
Måndag 3 juli, kl 08.00–9.00

MATCHSTART:
Ryahallen, Eriklundsplatsen 1
Lördag 1 juli, kl 16.00
Söndag 2 juli, kl 12.00
Måndag 3 juli, kl 17.00
(om vädret tillåter går finalerna utomhus på
Sandwalls plats på Södra Strandgatan 7)

ANMALAN:

DELTAGANDE:

Görs på boxingeventservice.com. Sista anmälningsdag är tisdagen den 20 juni och avgift ska betalas i
samband med anmälan. De klubbar som inte betalt
eller kan visa kvitto på betalning debiteras med en
tilläggsavgift på 300 kr/deltagare på plats. Anmälningsavgift 300 kr per deltagare till SBF BG 5723-8651.

Antalet deltagare är begränsat till åtta boxare per
klass. SM-deltagande kommer att avgöras med
SBF:s ranking som underlag. Alla turneringar i TAsystemet och alla tävlingsresultat som inkommer
till SBF räknas till rankingen.

BOENDE:

KONTAKT OCH INFORMATION:

Med 51 SM-tävlingar och mycket publik kommer det
att vara ont om boende. SM-veckan har tagit fram
sidan www.smveckansverige.se för en samlad överblick över boende. Boka så fort som möjligt. Sociala
medier: Om ni vill lägga upp bilder, filmer eller annat
på sociala medier inför, under och efter SM-veckan
använd #smveckan.

Vid frågor angående arrangemanget kontakta SBF
via info@swebox.se eller Tage Isaksson, IK Ymer
Boxning, mobil 0702 68 35 15, mail ikymerboxning@
gmail.com. Vill du ha mer information om SM-veckan så gå in på smveckan.se eller ladda ner appen
SM-veckan.

