IF Ifo inbjuder alla pingisveteraner
till Nordens största veterantävling!
Lagtävling, Singel, Dubbel och Mixed Dubbel

5/11 – 7/11 2021

Exercishuset, Göteborg

För information och inbjudan:
idrottonline.se/IFIfo-Bordtennis/IfoVeteranOpen
Mobil: 0705 78 32 90
E-post: westling.hans@telia.com

Inbjudan
42. IFO VETERAN OPEN
5/11 – 7/11 2021
Arrangör

IF Ifo.

Plats och tid

5/11 – 7/11 2021. Exercishuset, Heden, Göteborg.
Telefon till tävlingsledningen under tävlingen: 0705-78 32 90.

Sanktion

Tävlingen är sanktionerad av SBTF som internationell B-tävling.

Spelform

Singel och lag: Kvalspel i poolform och A- resp. B-slutspel som cup. Dubbel 			
och mixed som cup.
Två spelare per lag, inget krav på att spelarna kommer från samma klubb.

Klasser

Herrar singel, dubbel och Damer singel: 40 (födda 1972-81), 50 (1962-71),
60 (1957-61), 65 (1952-56), 70 (1947-51), 75 (1942-46) och över 80 (-1941).
Klubblag, Damdubbel och Mixed: 40-59 (födda 1960-79), över 60 (-1959).

Anmälningstid

Anmälningar till årets tävling skall vara arrangören tillhanda senast 25/10 2021
Vi kan ta emot 90 deltagare till årets tävling, så först till kvarn gäller…….

Anmälningar

Sänds, helst klubbvis, till: IF Ifo, Hans Westling, Skånegatan 17B, 411 40 Göteborg.
Tel +46 705 78 32 90 E-post: westling.hans@telia.com.

Startavgift
Priser

Singel SEK 250:-. Dubbel/mixed SEK 125:- per deltagare. Lag: SEK 500:- per lag.
Utdelas till de främsta i huvudklasserna i form av hederspriser. Vinnarna i tröstturne ringen
erhåller enklare minnespriser.

Partner saknas

Om partner saknas i dubbel eller lagtävling, kommer arrangören att medverka till att 		
ny kombination skapas.

Bankett

Lördag kväll inbjuds till en trivsam bankett i Ex-huset I priset SEK 380:- ingår välkomsdrink,
förätt, huvudrätt, vin/öl eller alkoholfri dryck samt kaffe och kaka. Vidare bjuds på musik,
allsång, poängpromenad och överraskningar.

Inkvartering

Erbjuds på närbelägna Hotel Poseidon ***. Priset är per natt för enkelrum SEK 900
och dubbelrum SEK 625/person. Priserna innefattar privat dusch & toalett, frukost,
WiFi och kaffe/te. Beställning sker via info@hotelposeidon.com och koden 213574
skall anges för dessa priser skall gälla.

Betalning

Faktura sänds ut i förväg och vi ser helst betalning i förskott till vårt plusgiro/bankgiro.
I annat fall sker betalning kontant i spelhallen.

Frågor

Ställs till Hans Westling, mobil +46 705 78 32 90 e-post westling.hans@telia.com
Vi hälsar alla pingisveteraner hjärtligt välkomna och räknar med spelare från många
länder vid 41. IFO VETERAN OPEN i Göteborg!
IF Ifo.

