Friidrott i världsklass. Ericsson Globe torsdagen den 6 februari 2014

Abeba Aregawi och Emma Green Tregaro, som var Sveriges mest framgångsrika deltagare i VM i somras, ser båda fram mot XL-galan
den 6 februari.

Se världsklassfriidrott för halva priset!
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 innomhus-VM i Polen i början av 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.
Arrangörsklubbarna Hässelby SK och Spårvägens FK tillsammans med titelsponsorn XL-BYGG erbjuder nu alla friidrottsföreningar möjligheten att köpa biljetter på B-våningen (mellanvåningen), bortre långsidan för halva priset – endast 95 kr
plus 10 kr i serviceavgift istället för ordinarie 195 kr plus 20 kr i serviceavgift.
Perfekt som julklapp till hårt arbetande tränare och ledare eller en trevlig aktivitet för styrelsen och/eller andra arbetsgrupper som upptakt på det nya friidrottsåret.
XL-galan börjar kl.19.25 (förtävlingar från ca 16.00) och beräknas sluta c:a 21.50.
Preliminärt grenprogram:
Damer: 60 m, 200 m, 1500 m, 5000 m, höjd, stav och längd.
Herrar: 400 m, 800 m, 1 000 m, 3000 m, 60 m häck och längd.
Ungdom: Stafett 4x200 m för pojkar och flickor 13 år gamla.
Beställ biljetter genom att maila till biljett@xlgalan.se
I mailet anger du ditt namn, telefon dagtid, klubb, adress dit ni vill ha biljetterna skickade samt antal biljetter din förening
önskar köpa. Erbjudandet gäller t.om. 20 januari 2014.
Varmt välkommen till XL-galan 2014!
Pamela Westerdahl
E-mail: biljett@xlgalan.se
Tel: 08-545 66 440
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