
SWEDISH BEACH TOUR JÖNKÖPING 2015
RÅDHUSPARKEN 7-9 AUGUSTI

Till sommaren kommer Sveriges beachvolleyelit till Jönköping för att delta i en 
av Swedish Beach Tours deltävlingar. Sveriges bästa killar och tjejer i konkurrens 
med utländska toppspelare kommer att göra upp om titeln i sanden mitt framför 
Jönköpings rådhus. Turneringen kommer gå av stapeln på en specialbyggd arena 
där det förutom beachvolley på absolut toppnivå, kommer att bjudas på både 
aktiviteter och tävlingar.

SWEDISH BEACH TOUR UMEÅ 2012

2012 arrangeras evenemanget för 12:e gången och förväntas som vanligt dra till sig storpublik och mycket media 
som vill följa den svenska beachvolleyeliten göra upp om titeln i konkurrens med utländska stjärnor. 
Intresset för evenemanget har vuxit successivt och nu tar vi sats för att utveckla denna populära mötesplats 
ytterligare.

Historik
Umeå City Beach arrangerades för första gången sommaren 
2000 och har sedan dess med undantag för 2005 varit 
ett årligen återkommande evenemang. Sedan 2008 ingår 
tävlingen i den nationella elittouren Swedish Beach Tour 
som utvecklats i Umeå och som produceras av Svenska 
Volleyevent. Evenemanget ska förmedla en positiv bild av 
Umeå i allmänhet och centrum i synnerhet samtidigt som 
det bidrar till att driva sportens utveckling framåt. Sedan 
starten 2000 har evenemanget lockat ca 190 000 besök.

Många nöjda besökare
Trots att evenemanget funnits i över tio år är intresset 
större än någonsin. Publikrekordet 2009 avlöstes av ett 
nytt publikrekord 2010 som landade på dryga 24 000 
besök under fyra dagar (varje person som går in genom 
entrén genererar ett besök). Besökarna erbjuds vid sidan 
av matcherna mellan landets bästa spelare och utländska 
stjärnor även möjlighet till skönt ”beachhäng”. Arenaområdet 
bjuder på sponsorby och restaurangområde med partners 
som delar vår ambition att bjuda på en skön dag på stranden 
mitt i city.

Media
Evenemanget ger varje år rejäl dos uppmärksamhet såväl i 
lokal media som i nationell media. Ifjol sändes finaldagen på 
SVT Play och det blev även två reportage i Sportnytt samma 
kväll.

Arrangörer
Svenska Volleyevent producerar evenemanget i nära 
samarbete med IKSU Beach. Bolaget ägs till 100% 
av volleybollrörelsen och är dotterbolag till Svenska 
Volleybollförbundet. Svenska Volleyevent ansvarar för 
förbundets alla event- och marknadsfrågor inom volleyboll 
och beachvolley och har Umeå som bas. Totalt är vi 4 
anställda på kontoret och under sommaren har vi ytterligare 
ett 10-tal säsongsanställda som då jobbar med bolagets 
produktioner.

Fullsatt arena under herrarnas final 2010.
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Torsdag den 6 augusti bjuder JBC in till en företagscup 
i beachvolleyboll i Rådhusparken. Alla matcher spelas 
på den färdiga arenan inför publik, ivrigt påhejad av vår  
entusiastiska speaker och med skön musik i bakgrunden. 
Tolv lag får plats i turneringen, först till kvarn gäller!

Så funkar det:
• Inga förkunskaper i beachvolley behövs.
• 4 spelare på plan.
• 2 extra poäng per varje tjej på planen.
• Vi erbjuder er ett träningstillfälle med våra elit-

spelare innan turneringen.
• Två avbytare (valfritt) som byts in enligt rotation.
• Gruppspel & slutspel, minst tre matcher per lag.
• Vinnarna går därifrån med lätta sinnen, tunga ben 

och en buckla av rang.

Dagen inleds med tekniskt möte där ni får lagtröjor och 
tävlingsteknisk information av tävlingsledningen.

Matcherna döms av våra omutliga men ack så liberala 
domare. Matcherna spelas i ett set till 21, poäng på varje 
boll och man måste alltid vinna med minst två poäng.

Hållpunkter
Tävlingen startar 13.00 och preliminär tid för finalen är 
18.00. De exakta tiderna samt lottning skickas ut senast 
veckan innan tävlingen. Efter finalen kör vi after beach på 
en restaurang i närheten.

Pris: 3 900 kr
I anmälningsavgiften ingår matchtröjor, beachlunch 
och förfriskningar för sex personer. Ni får även ett lag-
foto i a5-format. Vill ni delta med fler än sex spelare  
tillkommer 500 kr per spelare. Moms tillkommer.

Info och anmälan
Anmälan senast 26 juli. Skickas till foretagsbeach@j-bc.
se. Anmälan är bindande. Spelschema och information 
skickas ut senast v. 31.

Kontaktperson
Ellen Jacobs
070-816 09 58
ellen@j-bc.se

FÖRETAGSTURNERING I BEACHVOLLEYBOLL
6 AUGUSTI 2015
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