
2023 hotellimajoituksen hinta perustuu
hotellihintoihin. Toisin sanoen hinta vaihtelee

hotellista ja hotellihuoneesta riippuen.
Julkaisemme lähempänä hotellit ja niiden
tarjoamat huonevaihtoehdot. Joukkueet

ilmoittavat haluamansa huoneet joukkuesivun
kautta. 

VÄSTERÅS 31.MAALISKUUTA - 2.HUHTIKUUTA
 

LUOKAT
 

U9-U16 tytöt ja pojat (loppupeli
luokissa U12-U16)

 
U10 ja U11 lohkovaihe sekä uudet

lohkot: sunnuntaiksi tasaiset ottelut.
 

U9 pelaavat minikäsipalloa vähintään 5
ottelua per joukkue.
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DIGITAALISET
OSALLISTUJAKORTIT

QR-KOODILLA 
SISÄÄNKIRJAUTUMINEN

-ONLINE 

Osallistujakorteissa on QR-koodi jonka
toimitsija voi tarvittaessa skannata. QR-koodi

on joukkuekohtainen ja sisältää mm. tietoja
joukkueen koosta. Joukkueenjohtajalla voi näin

ollen olla yksi osallistujakortti koko
joukkueelle tai jokaisella pelaajalla voi olla oma
osallistujakortti. Tämän uuden ominaisuuden

avulla joukkeiden ei tarvitse enää hakea
osallistujakortteia turnauskansliasta. 

Joukkueet jotka ovat maksaneet turnausmaksut
voivat sisäänkirjautua Irstablixten appissa. Sen

kautta voi myös ilmoittaa meneekö joukkue
suoraan pelipaikalle vai turnauskansliaan vai
ensin majoituspaikkaan. Huomioittehan, että

sisäänkirjautuminen täytyy tehdä ennen
ensimmäistä ottelua. Toivon mukaan pystymme
järjestämään sisäänkirjautumismahdollisuuden
majoituspaikoissa joukkueille, jotka eivät pysty

käyttämään online-sisäänkirjoittautumista.

TURNAUSBUSSIT MAJOITUS 

2023 turnausbussien käyttö on poistettu
osallistujakorteista, jotta voimme seurata

kuljetustarpeita. Kuljetuksia voi varata
erikseen osallistujakortteihin.

2023 meillä on ilo tarjota
majoitusmahdollisuuksia Rocklunda-

mökkikylässä: 21 kpl pieniä mökkeiä (8 hh).
Mökkikylä sijaitsee Västerås Arenan
naapurustossa. Mökkeiä voi varata

joukkuesivun kautta.

HOTELLIMAJOITUS PELIKENTÄT 

2023 tulee mm. seuraavia muutoksia
pelikenttien suhteen: U10 sarja pelaa

Önstahallen:ssa, toivon mukaan voimme siirtää
minikentät ABB Syd:istä Råbyhalleniin, jotta

väkimäärä vähenisi ABB Syd hallenissa.

IRSTABLIXTEN.SE
INFO@IRSTABLIXTEN.SE (+46)-72 333 63 20

DISCO 
ARTISTEINEEN 

Irstablixten on yksi Ruotsin suurimmista ja
vanhimmista sisätilaturnauksista. Turnaus
houkuttelee noin 6000 osallistujaa ja 400

joukkuetta, joista osa on Suomesta. Ottelut
pelataan 22 eri kentällä joista 13 sijaitsee

Rocklundan lähistöllä. Yhdeksän kentistä sijaitsee
noin 4km etäisyydellä, noin 10 minuutin

automatkan päästä Västerås Areenasta. Näin
ollen olemme yksi Ruotsin keskitetyimmistä

turnauksista.


