Välkommen till Sala Open 2020!
Sala Open är en innebandyturnering för lokalavdelningar inom Svenska Kyrkans Unga i
Västerås stift som äger rum under kvällen och natten mellan den 21-22 februari i Sala.
Vi börjar med en mässa i Kristina kyrka kl. 20:00. Packning kan ni lägga på Mikaelsgården
under tiden. Efter mässan går vi gemensamt i ett fackeltåg till sporthallen Lärkan. (Det är en
sträcka på drygt 1 km. Det är viktigt att man orkar och kan bära sin egen packning)
Det är speluppehåll för gemensamma aktiviteter, äta nattmat (00.00) samt frukost (06.00).
Det kommer även att finnas en kiosk öppen under hela natten med mackor, frukt och godis.
Preliminär tid för sista matchen slut meddelas när vi fått in alla anmälningar och kan göra ett
spelschema. Efter sista matchen sker prisutdelning. Det vinnande laget tar hem pokalen, likt
förra året kommer det finnas pris för “bästa medspelare” och “hejarklack”.
Målvakten tar med sig skyddsutrustning. Varje lag skall ha en lagledare, märkt med ett kors
på vänster bröst.
Även om evenemanget äger rum på natten undanber vi er att dricka energidryck för er
hälsas skull. Vi tycker om när våra deltagare mår bra.

Anmälan
Varje lokalavdelning får skicka max 2 lag om 20 personer per lag, man behöver dock ha
minst 8 spelare per lag för att spela. Alla deltagare i laget skall vara medlemmar i Svenska
Kyrkans Unga.
För en jämnare könsfördelning ska lagen alltid ha minst två tjejer och två killar på planen
samtidigt. Undantag för icke-binära personer.
Man får ha max 5 licensierade spelare per lag och max 2 licensierade från varje lag på plan
samtidigt. Märk licensierade spelare med vit tejp på höger arm och med en * i anmälan.
Har man inte något lag att anmäla men fortfarande vill vara med under turnering kan man
anmäla sig som funktionär. Som funktionär får man sitta i sekretariatet, stå i kiosken, hjälpa
till innan och efter turneringen, samt träffa massor med underbara människor.
För få för att bilda ett lag?
Kolla gärna med andra lokalavdelningar för att se om ni kan slå ihop er till ett lag!
Anmälan kostar 350 kr/lag,150 kr/person och 0 kr/funktionär.
Vi har plats för max 12 lag, det är först till kvarn som gäller och anmälan är öppen redan nu!

OBS: Anmälan är bindande.
Mer info och regler får ni på skuvasteras.se/salaopen/
Anmälan görs på medlemssidorna, sista anmälningsdag är söndagen den 2 februari 2020.
Frågor om arrangemanget mailas till: david@skuvasteras.se

