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Speldatum 

21 juli – 23 juli   

 

Spelplats 

Långviken 

 

Tider 

Fredag 21 juli, 11.00 – 19.00 

Lördag 22 juli, 08.00 – 21.00 

Söndag 23 juli, 10.00 – 17.00 

 

Anmälan 

Senast måndag 17 juli via FX. Se säsongskalendern på volleyboll.se. Deadline för anmälan är alltid 

samma vecka som aktuell deltävling.  Deadline på Swedish Beach Tour är måndag klockan 00.01. 

Enbart de lag som består av två spelare när anmälningstiden gått ut är korrekt anmält i det 

administrativa systemet. 

 

Wild card 

Wild card hanteras av kommitté utsedd av Svenska Volleybollförbundets tävlingsledning. 

Kommittén kontaktas via wildcard@volleyboll.se. Ansökan av utländska wild card ska göras minst 

tre veckor före aktuell deltävling medan övriga ansökningar ska göras senast sista anmälningsdag 

för aktuell deltävling genom e-post ställd till wildcard@volleyboll.se 

Beslut om tilldelning av utländska wild card tas senast två veckor innan aktuell deltävling och 
kommuniceras till arrangören och spelarna direkt efter att beslut har tagits. För övriga tilldelade 
wild cards tas beslut i samband med att startfältet fastställs för aktuell deltävling. 

Lag som beviljats wild card ska anmäla på angivet sätt innan anmälningstidens utgång.  
Om lag som genom sina entrypoäng kvalificerar sig för tävlingen faller lagets tilldelade wild card. 

Tekniskt möte 

Fredag 21/7 klockan 09.00  

Segelsällskapet Vikingarnas Klubbhus 

Karta: 

https://www.hitta.se/kartan!~56.65356,16.34448,14z/tr!i=6XmOk5ED/search!q=Kalmarsundspark 

en%2B40!b=56.64821:16.31702,56.65892:16.37195!t=combined 

 

Teknisk delegat 

Markus Edholm 

markus.edholm@volleyboll.se 

070-752 27 11 
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Tävlingsledare 

Kristina Gehlin-Hellgren 

kristina.gehlin@volleyboll.se 

070- 627 42 46 

 

Lokal arrangör 

Kalmar Volleybollklubb 
Sofia Hult 
sofia.hult@gmail.com 
070-714 98 30 

Spelarservice 
Tillgång till dricksvatten finns vid arenaområdet 
Tillgång till utedusch och badmöjligheter 
Kiosk och servering finns i anslutning till arenan 
Spelartält som är övervakat 

Gällande boende:  
Kalmar är en sommarstad vilket innebär att hotell och annat tidigt blir uppbokat.  
Vi rekommenderar Kalmar Hotell som har bra priser med nära anslutning till Långviken! 
https://www.facebook.com/Kalmar-Hotell-1436471239707251/ 

Vi undersöker just nu möjligheter till att hyra Lägenheter i Kalmar till ett lägre pris samt andra 
spelarförmåner.  
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