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Friidrott i världsklass. Ericsson Globe torsdagen den 6 februari 2014

XL-BYGG bjuder friidrottande ungdomar på fri
entré vid XL-galan i Globen torsdag 6 februari
Torsdagen den 6 februari är det friidrottsfest i Ericsson Globe. Då avgörs XL-galan som är en av de absolut bästa
inomhustävlingarna i världen. För de svenska stjärnorna är det ett viktigt genrep inför inomhus-VM i Polen i början på mars.
XL-galan är en av världens allra bästa inomhusgalor i friidrott. 2013 rankade ansedda statistiksidan All-Athletics.com
galan som nummer två av alla inomhustävlingar i världen. Genom åren har åskådarna fått uppleva hela 14 världsrekord och
34 svenska rekord.
Tävlingens titelsponsor XL-BYGG bjuder friidrottande ungdomar som är 18 år eller yngre på fri entré.
XL-galan börjar kl.19.25 (förtävlingar från 16.00). Galan är slut c:a 21.50.
Se XL-galans hemsida www.xlgalan.se för definitivt grenprogram och vilka stjärnor som dyker upp i årets gala.
Önskar din förening beställa ungdomsbiljetter (18 år eller yngre) på plan C, var god kontakta mig angående önskat antal
biljetter. Några vuxna ledare per klubb som följer med ungdomarna bjuds också på fri entré.
Observera att varje förening endast ska göra en beställning. Vi vet att intresset för XL-galan är mycket stort. Det kan därför
bli svårt att tillgodose alla önskemål om biljetter.
Beställ ungdomsbiljetter
Du beställer ungdomsbiljetter genom att skicka ett e-mail till mig senast den 20 januari: biljett@xlgalan.se
I mailet anger du ditt namn och telefonnummer där man når dig dagtid. Du anger också klubbens namn, adress och antal
ungdomsbiljetter som klubben önskar beställa.
Varmt välkommen till XL-galan 2014!
Pamela Westerdahl
Telefon: 08-545 66 440
E-mail: biljett@xlgalan.se
P.S. Se också vårt föreningserbjudande där klubbar köper ordinarie biljetter på plan B till reducerat pris.
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