
Välkommen till de 49e Öresundsspelen - 1-3/7 2011 
  
  
  

IFK Helsingborg inbjuder till internationella tävlingar i friidrott för Seniorer, juniorer och ungdomar fredag – söndag 1-3/7 2011. 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: Skriftlig anmälan med angivande av års- eller personbästa (Obs ! lämnas i alla grenar) samt födelseår, senast måndagen den 13/6 till: 

IFK Helsingborg
Planteringsvägen 141 B
S – 252 32 Helsingborg
Fax: +46-42 13 72 94
E-Mail:  ifk.helsingborg@telia.com 

dagsprogram  

Använd gärna Öresundsspelens speciella anmälningsblanketter - kan laddas ner till din dator, och du hittar dem längst ner på denna sida. 
Med anmälan godkänner man samtidigt publicering av uppgifterna samt eventuella fotografier på internet. 

Anmälningsavgift: 70:- kronor för per deltagare och gren för klasser 17 år och uppåt. 50:- kronor för ungdom 16 år och yngre per deltagare och 
gren. Avgiften faktureras svenska klubbar i efterhand. Utländska klubbar betalar kontant på plats. 
Efteranmälningar: Mottages endast i mån av plats mot en tilläggsavgift på 50:- kronor per deltagare och gren. Efteranmälning tävlingsdagarna 
endast mot kontant betalning. Lördag och Söndag fram till klockan 11.00 respektive dag.
Er kontaktman: Ange namn, adress, telefonnummer samt e-mail till er kontaktman på anmälan.
Priser: Placering 1–3 i klasserna F/P 19 år–KS/MS, samt placeringarna 1-8 i klasserna F/P 10 – 17 erhåller Öresundsspelens speciella plakett. Priser 
till de främsta placeringarna. Pris för slagna Öresundsspelsrekord.
Avprickning: Avprickning skall göras i samtliga löpgrenar senast 1 timma före start.
Grupplogi: Fältmässig inkvartering på skolor och liknande kan ordnas genom arrangören nätterna mellan torsdag den 30/6 och måndag den 4/7. ( 4 
nätter ) OBS ! Medtag luftmadrass, sovsäck eller liknande. Priset för grupplogi är 60:- kronor per natt och person. Anmälan senast den 13/6. 

Mat: De som önskar kan beställa matkuponger till matservering i anslutning till idrottsplatsen. Beställningar göres senast den 20/6. Frukost 50:- 
kronor, lunch 70:- kronor. 

Avgifter för mat och logi: Svenska föreningar faktureras i efterhand. Utländska klubbar betalar kontant på plats. 

Hotell: Deltagare som önskar hotellrum i Helsingborg kan lämpligen vända sig till Hotel Horisont, Gustav Adolfs Gata 47, 252 27 Hbg. Tel 042 / 
495 21 00 samt STF Vandrarhem Miatorp, Planteringsvägen 71, 250 30 Helsingborg Tel 042 13 11 30 Fax 042 13 22 30, E-mail: boka@miatorp.nu 

Camping: Kan erbjudas i omedelbar anslutning till tävlingsarenan på Hedens Idrottsplats. Avgiften är 50:- / natt och tält - avgiften faktureras. 
Tältplats bokas senast den 13/6. 

Upplysningar: Lämnas genom IFK Helsingborgs kansli,
                          tel: 042-13 72 95
                          E-mail:  ifk.helsingborg@telia.com. 

 Startlistor läggs ut på IFK:s hemsida www.ifk.helsingborg.nu Dagarna innan tävlingsstart finns även tidsprogram och PM utlagt på 
hemsidan.

   Dagsprogram 2011 119.84 Kb   

   OSP anmälan 2011     19.52 Kb   

   OSP logi 2011 15.32 Kb   

   OSP mat 2011 13.50 Kb   

http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?vad=Hedens%20idrottsplats&var=Helsingborg&SearchType=4&Vkiid=0rkFyum4TjmrgEmD6dfWiA%253d%253d&Vkid=24311289&name=Hedens%20idrottsplats&cx=1308007&cy=6213870&z=8&mapMode=map&toolbars=banner%2Czoom%2Ccontrols%2Csearch%2C&referrer=ViewDetailsPink.aspx
http://www.ifk.helsingborg.nu/friidrott/images/stories/pdf/osp11/OSPmat11.pdf
http://www.ifk.helsingborg.nu/friidrott/images/stories/pdf/osp11/OSPlogi11.pdf
http://www.ifk.helsingborg.nu/friidrott/images/stories/pdf/osp11/OSPanm11.pdf
http://www.ifk.helsingborg.nu/friidrott/images/stories/pdf/osp11/dagsprogram.pdf
http://www.ifk.helsingborg.nu/friidrott/images/stories/osp10/ospmat10.pdf
mailto:ifk.helsingborg@telia.com
mailto:boka@miatorp.nu
http://www.ifk.helsingborg.nu/friidrott/images/stories/dagsprogram.pdf
mailto:ifk.helsingborg@telia.com
http://www.ifk.helsingborg.nu/friidrott/images/stories/pdf/osp11/dagsprogram.pdf
http://www.ifk.helsingborg.nu/friidrott/images/stories/pdf/osp11/OSPanm11.pdf
http://www.ifk.helsingborg.nu/friidrott/images/stories/pdf/osp11/OSPlogi11.pdf
http://www.ifk.helsingborg.nu/friidrott/images/stories/pdf/osp11/OSPmat11.pdf

