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Tournament of Åland 23–24 april 2022
TURNERINGSINFORMATION

Turnering
Turneringen är öppen för totalt 32 registrerade seniorlag 
i en damklass och en herrklass, 16 lag i respektive klass.

Matcher
Matcherna spelas enligt internationella regler (ÅIBF).

Speltid
Speltid 2 x 15 minuter i gruppspel och fram t.o.m.  
kvartsfinal. Semifinal och final 2 x 20 minuter.

Plats
Turneringen spelas i två hallar; Baltichallen och  
Vikingahallen.

Prispengar
5 000 kr till segraren i dam- respektive herrklassen, 
samt fri anmälningsavgift till turneringen 2023.  
Prissumman gäller vid minst 12 anmälda lag per klass.

Dessutom utdelas Eckerö Linjens fair play-pris till  
en dam- och en herrspelare som utmärkt sig för en  
känsla av rent spel och respekt för egna lagkamrater, 
motståndare och domare. Vi reserverar oss för eventuella pris- och programförändringar.

Anmälan
Anmälan senast den 14 mars 2022 per e-post:  
grupp@eckerolinjen.se

Anmälningsavgiften 2 500 kr/lag före den 31 december 
2021 och 3 400 kr/lag mellan 1 januari–14 mars 2022  
(inkl. domaravgifter) och ska betalas in senast den 13 mars 
2022 på BG 101-2145. 

Anmälan är bindande. 

Närmare information
För närmare information om turneringen kontakta  
IF Fram på vl.iffram@gmail.com eller på Facebook.

          www.facebook.com/tournamentofaland

Vi ser fram emot er anmälan och
önskar er lycka till i turneringen!



Nedan finner ni boendealternativ i Mariehamn. 
Det är begränsat med platser och först till kvarn 
gäller. Har ni egna önskemål så försöker vi  
naturligtvis att tillgodose dessa. Förboka även 
lunch och middag på hotellen!

Hotell Savoy eller Hotell Adlon, Mariehamn
360:–/person och natt
Hotell Savoy eller Hotell Adlon: lunch 109:– 
Hotell Savoy: middag 144:–
Hotell Adlon: middag 120:–

Hotellpriserna gäller vid bokning av minst två nätter  
och i flerbäddsrum inklusive frukost och linne. Hotellen  
förbehåller sig rätten att fördela antal bäddar per rum.

Resan med M/S Eckerö 
Eftersom turneringen startar tidigt på morgonen lördagen 
den 23 april, åker ni över fredag den 22 april. Färjan avgår 
från Grisslehamn kl. 15.00 och 20.00. Returresa söndag  
den 24 april kl. 18.30.

Vid bokning av boende genom Eckerö Linjen är person- 
biljett, buss och personbil ombord fritt. Vid bokning av 
boende på egen hand, buss och personbil ombord fritt, 
personbiljett t/r 90:–.

Priserna gäller vid minst 10 personer.
Expeditionsavgift 250:– tillkommer.
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TIDTABELL
1/1–16/6 och 15/8 2022–8/1 2023

Från Grisslehamn: alla dagar 10.00, 15.00.  
Torsdag–söndag även 20.00.

Från Eckerö: alla dagar 13.30, 18.30.  
Fredag–måndag även 08.30.

17/6–14/8 2022
Från Grisslehamn: alla dagar 10.00, 15.00, 20.00. 

Från Eckerö: alla dagar 08.30, 13.30, 18.30.

Lokala tider. För avvikelser i turlistan, se www.eckerolinjen.se

FÖRMÅNLIGA RESEPAKET med Eckerö Linjen!



TOPPA FORMEN PÅ ÅLAND!
Med Eckerö Linjens resepaket åker hela laget till Åland med

fullt fokus på träning och matcher – vi tar hand om allt kring resan.

På Åland finns hallar för bollsporter, simanläggningar, ishall, curlinghall, Eckerö Hallen 
med konstgräs av toppklass inomhus, och konstgräsplaner utomhus i Jomala och Mariehamn. 

Eckerö Linjen har ett nära samarbete med åländska idrottsföreningar och hallvärdar och kan 
erbjuda de bästa alternativen för träningsläger och cuper på Åland, inklusive boende, måltider, 

match- och träningstider efter önskemål. Avstånden på Åland är korta och ni har möjlighet att bo 
nära den hall där ni vill förlägga träningar eller matcher. Läs mera på eckerolinjen.se/sportresor

Välkommen ombord!
Ålandsvistelsen får en bra start på trivsamma M/S Eckerö. Båtresan från Grisslehamn i  

Roslagen till Eckerö på Åland tar två timmar och under resan äter ni gott och kopplar av till  
trevlig underhållning. Vi är kända för vår goda mat och ombord serveras allt från enklare  
rätter och husmanskost till skärgårdsbord och à la carte. I vår välsorterade taxfreebutik  

handlar du godsaker till förmånliga sjöpriser. 

www.eckerolinjen.se


