Inbjudan till samtliga distrikt förbund inom Svenska Boxningsförbundet i diplomboxning
flickor och pojkar födda 2006/07 (vissa 05.or kan också deltaga) 28-29 Mars 2020 i
Morgongåva.
Morgongåva BK samt Sveriges boxnings instruktörer (SBI) hälsar lag välkomna till en
diplomturnering, där tanken bygger på att så många som möjligt skall erbjudas 3 matcher,
ingen lagpoäng räknas, ej heller rankas boxarna efter poäng eller erfarenhet. Boxarna tas ut
av ansvarig ledare för diplomboxning i resp distrikt. Boxarna bör ha bra erfarenhet och
matchvana. Efter invägning kommer en slumpvis lottning att ske. Utifrån denna lottning,
skrivs en matchlista. Fortlöpande kommer vi att utforma en matchlista för kvällen. Och
under kvällen utformas en lista för Söndagen. Anmälan av boxare sker via mail till
gkmfredriksson58@hotmail.com senast 23 Mars. Vi vill ha en prel anmälan av beräknat antal
deltagare, ledare, domare som kommer att deltaga senast 16 mars. Vart lag skall ha med sig
1 ring alt poängdomare samt tar också kostnader för denne, resa, kost o logi.
SBF diplom kommite kommer att finnas på plats och delge sina synpunkter och vad
kommiten nu arbetar med samt ta in synpunkter från lagens ledare. Vi kommer också få ta
del av hur man arbetar med Ryska boxare i denna ålders kategori, schoolgirls/boys 13-14 år
då vi gästas av en Rysk sportskola från Petrozavodsk och Andrei Vedagin (tränare)
Deltar kostnad boxare 150 kr som betalas på plats.
Logi. Olika logi förslag som är ekonomiskt fördelaktiga ca 200 kr per bädd i flerbädds rum
och eget sänglinne tas med. Det går också att sova över i MBK:s klubblokal, egen madrass
och sovsäck för 100 kr per pers. Kontakta undertecknad för bokning av antal bäddar och
nätter.
Mat. Matpaket kan beställas via mail till undertecknad senast 23 Mars i samband med
anmälan. . Matpaketet innehåller !
Lördag frukost, lunch och middag. Söndag frukost och lunch. 250 kr för hela paketet.
Prel program (OBS, tider kan ändras utifrån deltagar antal)
Fredag. 20:00 Ankomst registrering, (vägning) för lag som har långt att åka
Lördag. 08:00-09:00 registrering vägning lag från närområdet.
Frukost 08-09.30 MSK huset Ramsjövallen
Matchlista klar 11:00
Lunch 12-13 MSK huset

Pass 1. kl 13-17 (cirka tider)
Middag kl 17-18 MSK huset
Ledar information kl 18.00-19:00
Pass 2 kl 19.00….
Söndag
Frukost 08-09 MSK huset
Pass 3 kl 10:00 vi fortsätter non stop tills sista match.
Lunch 12-13
Luncher kan tas med till tävlings arenan och ätas där då det kan förekomma att det blir
knappt med tid för vissa ledare/boxare. Ansvarig ledare för lagen samordnar måltiderna för
sina lag, dvs alla äter tillsammans !

