Innebandy

PRESS-STOPP ! Malmö Innebandy går in som ansvarig för innebandytävlingen.
Detta innebär att vi förhandlat fram en extremt låg anmälningsavgift åt just ert lag !
Endast 1000:- per lag ! I detta ingår det förutom spel i turneringen inträde till hela veckans
arrangemang samt varsin ryggsäck med diverse reklamartiklar. För mer info och anmälan
kontakta oss på contact@emg2008.com eller malmo.innebandy@swipnet.se.
Max 20 lag kan vara med. Först till kvarn gäller…
Välkomna till EMG!
Under en sommarvecka 2008 är Malmö värd för de första European Masters Games. Då möts
idrottsmän och idrottskvinnor i tävlingar där engagemang, passion och glädje väger lika
tungt som resultat. Här har verksamma idrottsutövare över 35 år möjlighet att mäta sina
krafter med likasinnade från hela Europa. Med över 4500 deltagare fördelade på 20 sporter
och 100 grenar kommer detta OS-liknande evenemang inte att lämna någon del av Malmö
oberörd.
Under EMG 2008 kommer det att finnas mängder av attraktiva arrangemang och
mötesplatser där du och dina medföljande ges möjlighet att träffa människor från hela
Europa. Med en gemensam nämnare – en positiv inställning till livslångt idrottande, hälsa
och fysisk aktivitet.
Vi är därför glada och stolta över att bjuda in Er till masterstävlingar i augusti 2008.
Datum:
Den 30 - 31 augusti.
Klassindelning:
Herrar + 33 år (damer får gärna deltaga i herrlagen)
Anmälningsavgiften är 1000 kr/lag.
Varje lag är garanterad tre matcher.
Speltiden är 1 x 25 min. Målvakt + 5 utespelare.
Spelplan 20 x 40 m.
Turneringen genomförs i kombihallen och Baltiska Hallen
på Malmös Stadionområde. För aktuell info besök
www.emg2008.com.
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