
VETERAN-SM 2018
Svensk volleyboll vill främja och skapa förutsättningar för idrott hela livet. 
Veteran-SM består av lika mycket prestige och nerv som glädje, gemenskap 
och lagarbete. Årets nyhet är att Veteran-SM steppar upp och flyttar in i GP-ar-
rangemanget. Ta chansen att delta eller heja på i den spektakulära fighten om 
SM-guld. Välkomna till Fyrishov och Uppsala 13-14 januari 2018!

VOLLEYBOLL



Åldersklasser
+35 D Spelare födda 1981 eller tidigare
+35 H Spelare födda 1981 eller tidigare
+50 D Spelare födda 1966 eller tidigare
+50 H Spelare födda 1966 eller tidigare

Åldersdispenser beviljas ej. Samtliga spelare ska inneha svensk licens för volleyboll 2018.

Saknar du licens och ej tillhör någon förening men ändå vill spela kan du göra såhär:
- Skicka ett mejl till tl@volleyboll.se med följande info - för- och efternamn, 12-siffrigt person-
nummer, samt adress. Betala även in licensavgiften på 145 kr/licens till BG 406-5769 och bifoga ett 
kvitto till samma mejladress. Glöm inte att ange vem licensen gäller vid inbetalningen! Du får då 
licens i föreningen IF SVBF VBK och är spelklar. 

Näthöjd
Herrar spelar på 243 cm och damer på 224 cm.

Tävlingsinfo
Tävlingen genomförs under två dagar med gruppspel och
placeringsslutspel. Det exakta upplägget beror på antalet anmälda lag och
kommuniceras i samband med att spelschemat publiceras.
Alla matcher spelas i bäst av tre set. Tävlingen genomförs i första hand på
tvärplaner i Fyrishov.

Seedning kommer att baseras på 2017 års VSM-resultat.

Tekniskt möte
Tävlingen startas med obligatoriskt tekniskt möte där varje lag ska vara
representerad med minst en person, preliminär tid klockan 08:45 (13/1).

Funktionärer
Vid finalmatcherna kommer förstedomare att tillsättas, i övrigt döms
alla matcher av lagen enligt schema.

Spelschema / resultat
Spelschema publiceras senast 3 januari.

Priser
Medaljer till de tre bäst placerade lagen per tävlingsklass.

Ekonomi
600 kronor/spelare. Priset inkluderar lunch lördag och söndag i Fyrishovs
restaurang, fri entré och passage till Grand Prix olika delar samt det
viktigaste av allt, deltagande i Veteran-SM 2018. 

Beloppet betalas per lag och inte individ. Betalningen sker via en Paypal-länk som skickas ut via 
mejl efter sista anmälan 31 december. Laget har då en vecka på sig att betala. Om betalning inte sker 
innan 6 januari är laget inte med i tävlingen. 



Extra ackreditering av spelare/ledare kan vid behov kompletteras i GP-entrén på plats i Fyrishov till 
en kostnad av 700 kronor/extra spelare.

Vi erbjuder en bankett på lördag kväll. Anmäl intresse i samband med
anmälan. Pris: meddelas senare. OBS! Begränsat antal platser.

Anmälan
Anmälan görs via webbformulär med deadline för anmälan är 31 december
kl 12.00. https://www.profixio.com/reg/veteran-sm-2018

Åtaganden
Lag som inte fullgör sina skyldigheter vid tävlingarna påförs
administrationsavgifter som faktureras i efterhand.

Spelare / ledare
Spelarna och ledare vid Veteran-SM bär under tävlingen personliga
ackrediteringskort. Dessa trycks under v2. Högst fjorton spelare och fem
ledare kan ackrediteras. Deadline för anmälan av spelare och ledare är den
8 januari.

Kost och logi
Vi har förhandsbokat rum på Scandic Nord som ligger på bekvämt avstånd
från Fyrishov. Förutom enkel- och dubbelrum finns både trebädds- och
fyrabäddsrum förbokade. Förbokningen gäller november ut så passa på att
säkra upp de rum ni behöver redan nu innan hotellet är fullt av
volleybollentusiaster. Boka genom att ringa 018-495 26 10 eller maila
uppsala@scandichotels.com och uppge kod ”UPP 120118”.

Vi har även förhandlat fram bra priser på Arenahotellet. Priser, information och kontaktuppgifter om 
Arenahotellet hittar ni på sista sidan i detta dokument.

Styrdokument
Veteran-SM styrs av spelets regler med säsongens regelkommentarer
tillsammans med tävlingsbestämmelser för volleyboll 2017/18.

Information
För information om Veteran-SM, kontakta uppsalagp@gmail.com.
http://www.grandprixvolleyboll.se/veteran-sm/

Med mera
Här är en länk till Uppsala Volleys Playkanal på Sportwire filmklipp från
tidigare VSM http://play.sportwire.se/uppsalavolleybollplay

https://www.profixio.com/reg/veteran-sm-2018
http://www.grandprixvolleyboll.se/veteran-sm/
http://play.sportwire.se/uppsalavolleybollplay


Arenahotellet i Uppsala är det naturliga valet för idrottsutövaren, bortalaget, evenemang,
träningsläger, evenemangsbesökaren, familjen och mötesplatsen för förbund, föreningar och
företag.

Arenahotellets erbjudande för Uppsala Volleyboll och dess utövare under Veteran-SM 13-14
januari 2018.

Hotellfaciliteter:
- Frukost och middag finns tillgängligt på hotell
- Rum med extra långa sängar (2.20cm)
- 86 fria parkering (i mån av plats)
- Stort kanalutbud av sport på rummen och i restaurang
- Relaxavdelning för uthyrning (500 kr i timmen för förening)
- Fritt WiFi på hela hotellet
- Game-Room med spelkonsoler och spel
- Luftkonditionering
- Konferensrum och mötesrum
- Enkel bussförbindelse till Fyrishov (linje 1)

Pris per person och natt:
Enkelrum: 595 kr
Dubbelrum: 795 kr
Trebäddsrum: 995 kr
Inklusive moms och frukost

För bokning - Maila hotellet direkt på tony.kaas@arenahotellet.se och ange följande:
I ämnesrad: Erbjudande från Uppsala Volleyboll gällande Veteran-SM 13-14 februari.
Ange även: Önskad rumstyp, kontaktuppgifter och datum för er vistelse.

Vänliga hälsningar,
Tony Kaas - Arenahotellet Uppsala - Bo som en vinnare


