Samarbetsförslag med Västerås Friidrott
Under inomhus Ungdoms SM 2019 kom vi i kontakt med er Kanslichef
Henrik Astfors där vi inledde diskussionen om ett samarbete kring
Bauhausgalan. Från vår sida skulle vi uppleva det som positivt
att kunna erbjuda era medlemmar ett bra biljettpris till vår Diamond
League Gala den 30 maj.
Ett av galans mål är att främja den svenska friidrotten och detta är ett
av dem få tillfälle som våra svenska friidrottare får möjlighet att möta
världseliten på hemmaplan.
Här har även ungdomar från friidrottsföreningar möjlighet att samlas för
att beskåda världsresultat, kamper mellan stjärnor samt göra något
gemensamt med friidrottskompisar under en dag med härlig
evenemangskänsla.
Vår ambition är att ni ska få ta del av BAUHAUS-galan på Stockholms
Stadion den 30 maj 2019. Vi ser därför gärna ett samarbete där vi från
arrangörshåll kan ordna ett rabatterade priser på biljetter för att
möjliggöra att så många som möjligt av era medlemmar ska ha råd att
följa med.
Vi skulle vilja erbjuda er biljetter enligt följande:
På sektion L får ni köpa biljetter för 100 kr styck (ordinarie pris 250 kr)
På sektion O får köpa biljetter för 300 kr styck. (ordinarie pris 550 kr)

Är detta förslag av intresse ber vi er redan nu börja kommunicera ut
detta till era medlemmar.
Beställning:
Beställning av biljetterna gör ni sedan gemensamt via formuläret nedan.
(https://forms.gle/3ZmFANkPBuAjqNjb7)
Sista beställningsdag är den 16 Maj. Efter beställning skickas biljetterna
och fakturan över till angiven e-post.
Grenprogram
BAUHAUS-galans Diamond League-grenar torsdagen 30 maj 2019.
Män: 200 m, 400 m, 1500 m, 400 m häck, stav, längd och diskus.
Kvinnor: 200 m, 800 m, 5000 m, 100 m häck, höjd och diskus.
Extragrenar tillkommer.
Hoppas att vi ses på Stadion i sommar och tveka inte att höra av er om
ni har några.
Michael Pettersson
070-811 29 47
michael.pettersson@stadionklubbarna.com
Tillsammans fyller vi stadion!

