
 

 
 

Söderhamns UIF bjuder in 
till 2017 års Regionstävling Ungdoms Top 48. 

Lördag-söndag den 7-8 oktober 2017. 
Söderhamns Idrottshall. 

Sanktioner  
Tävlingen är sanktionerad som A-tävling av SBTF och spelas enligt tävlingsreglemente för 
Ungdoms Top 48.  
Tävlingsbord är Stiga med blå yta och tävlingsboll är Stiga vit ***.  
 
Deltagare  
Bifogar lista med kvalificerade spelare samt reserver.  
 
Anmälan/återbud  
Anmälan(även reserver) eller återbud ska skickas till anmalan@suif.se senast 25 september. 
Anmäl återbud snarast så underlättar det anskaffning av reserver. Anmälda reserver ska ange 
telefonnummer på anmälan. Vid återbud kallar arrangören in reserver i turordning. Lämnat 
återbud kan inte återtas om reserv hunnit kallas in. Reserver som inte meddelat telefonnummer 
garanteras inte att kallas till spel.  
 
Avgifter  
Anmälningsavgiften är 300:-/spelare. Tillkommer en administrativ avgift på 50:-/förening. Anmäld 
spelare som lämnar återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift.  
 
Tävlingsform & lottning  
Samtliga matcher spelas i bäst av 5 set. Lottning sker fredagen den 6/10 kl 19 och publiceras på 
resultat.ondata.se fredag kväll samt i hallen lördag morgon.  
 
Tidsschema  
Tidsschema kommer att skickas ut under v. 37. Vi ser över möjligheterna att spela fler matcher 
under lördagen för att få en tidigare sluttid på söndagen.  
 
Coachning  
Coachning och time-out är tillåtet.  
 
Priser  
Medaljer till de tre främsta i varje klass.  
 
Lunch  
Lunch serveras i hallen bägge speldagarna. Lunch måste förbeställas i samband med anmälan. 
Kostnad 80:- /person o dag. I lunchen ingår sallad, hårt bröd, måltidsdryck samt kaffe.  
Lördag Pasta Bolognese 
Söndag Het kycklinggryta med ris 
Det kommer även att finnas korv med bröd, mackor, frukt, dricka och andra kioskvaror i hallen.  



Resultat  
Redovisas löpande under tävlingen i arenan men även på http:/resultat.ondata.se  
 
Boende  
First hotel Statt, 800 m till idrottshall  
Ring 0270-73570, www.sost.receptionen@firsthotels.se  
Enkelrum 650:-, dubbelrum 850:- och trebäddsrum 1 050:-/natt  
Uppge ”SUIF” vid bokning 
  
Hotell BestWestern, SöderH, 1 000 m till idrottshall 
Ring 0270-266200 www.hotellsoderh.se.  
Enkelrum: 580:-, dubbelrum: 698:- och trebäddsrum 850:-/natt  
Uppge ”SUIF” vid bokning!  
 
Vandrarhemsboende  
SUIFs vandrarhemsboende 500m från idrottshall. Flerbäddsrum 150:-/natt. 
Ring Marit Brodd Almgren på 072-723 45 66 alt info@suif.se 
 
Upplysningar  
SUIFs Nadia Persson 076-548 71 44 eller kansliet 0270-26 57 00.  
Gösta Lööf 0270-105 09.  
Det går även bra att skicka er fråga till info@suif.se 
 
Överdomare Daniel Wiberg, 070-629 66 60 
 
Hemsida  
Uppdatering om tävlingen kommer att publiceras löpande på www.suif.se 
 
 

 
Varmt välkommen till Söderhamn! 

mailto:info@suif.se

