Inbjudan
till 2018 års Svenska Mästerskap i boxning
för senior, junior och ungdomsboxare
2018 års Svenska Mästerskap arrangeras av Stockholm-Gotlands
Boxningsförbund i samarbete med Svenska Boxningsförbundet. Mästerskapet
kommer att boxas på anrik boxningsmark i Eriksdalshallen. En del semifinaler
kommer att läggas på fredagen i klasser med färre än 4 deltagare. En del finaler
boxas på lördagen.
I alla kategorier (senior, junior och ungdom) är det max 8 boxare i varje
viktklass. Uppstår det en situation där det är fler än 8 anmälda boxare så
kommer Head Coach för respektive kategori tillsammans med sportchef göra en
genomgång av anmälda boxare och ranka boxarna efter 2 saker:
* Hur hög tävlingsaktivitet boxarna har haft de senaste 6 månaderna.
* Antal matcher som boxare gått.
Om det fortfarande finns mer än åtta kvalificerade boxare i en viktklass kommer
kvalmatcher att genomföras i Gävle den 1 december – i anslutning till landskampen
mellan Sverige och Finland.
Mer info kring eventuella kvalmatcher skickas till berörda boxare och klubbar.
SBF har beslutanderätt på vilka boxare som skall kvala.

Välkomna att anmäla era boxare!
Stockholm-Gotlands Boxningsförbund
Svenska Boxnings Förbundet
Anmälan: Anmälan sker på http://www.boxingeventservice.com anmälan ska ske senast
22/11. Efteranmälan/ändring av viktklass kan ske fram till den 2/12 i mån av plats
Anmälningsavgift: 300kr betalas till BG 5723-8651 senast 22/11. Avanmälan för
återbetalning av anmälningsavgift senast 2/12 eller mot läkarintyg
Plats: Eriksdalshallen, Ringvägen 70, Stockholm
Datum: Fredagen 14/12-Söndagen 16/12
Matchstart: Fredag kl: 15:00, Lördag kl. 12:00 och kl. 19:00, Söndag kl:12:00
Plats för Invägning och läkarundersökning: Clarion hotell, Ringvägen 98

Tid för Invägning och läkarundersökning: Fredag: 8:00-12:00 Lördag: 8:00-10:00
Söndag: 8:00-10:00
Bastu: Clarion Hotell, Ringvägen 98. OBS! Bastun kan enbart användas under tiderna
för invägning! Alla som använder bastun måste använda badkläder!!
Utbildningstillfälle: 11.30 Föreläsning för ledare och läkare - Cutman, hur man tar hand
om boxaren och skador i ringhörnan med Luis Lagerman (20 års erfarenhet som cutman i
proffsboxning). Clarion Hotel.
Lottning: Clarion Hotell kl:12:30
Ledarmöte: Fredagen kl 13:00 Clarion Hotell. OBS! På ledarmötet får enbart en ledare
per förening deltaga!
Domarmöte: Clarion Hotell kl 13:30
Förslag på Boende: Clarion Hotel
https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/sweden/stockholm/clarion-hotelstockholm/?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic&utm_campaign=regula
r-pictures
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/?search=idrott-se idrottsrabatt 20%
Skanstulls Hostel https://www.skanstulls.se,
Acco Hostel https://www.accohostel.com
Kontakt Stockholm-Gotlands Boxningsförbund: Märta Lundberg
marta_lundberg@hotmail.com 0761624919 och Rateb Nori nori.rateb@gmail.com
0703372404
Kontakt Svenska Boxningsförbundet: Patrick Wheeler, patrick.wheeler@comhem.se 070773 50 62 och Lennart Bernström

