ASKER OPEN
S A ND VO LLEY BA LL
Torget Asker sentrum
3.-6.juli 2008

ASKER OPEN
S AN DVOL LE YBALL

ÅRETS SANDSHOW PÅ ASKER TORG

Sandvolleyball er en av sommerens mest populær aktiviteter - for små og
store. Også i vårt område er det stor aktivitet på strender og nærmiljøanlegg.
Nå skal vi endelig i Asker bli arena for en av årets beste nasjonale turneringer.
Første helg i juli fyller vi torget med 400 tonn sand og lager en intim arena med
tribuner, musikk og gode sportsprestasjoner.
I litt mindre målsetokk enn verdensserien i Stavanger og Beijing-OL en måned
senere hvor TV-skjermene kommer til å være fylt med sandvolleyball. Men vi skal
lage vårt beachparty midt i Norges triveligste bygdesentrum!
Asker er denne helgen eneste arena i Norge for en turnering på topp nivå så det
blir kamp om å delta. Asker Skiklubb Volleyball, Oslo Sandvolleyballklubb og
Norges Volleyballforbund inviterer også til firmaturnering på torsdag kveld og
sandvolleyballskole med toppspillere som instruktører fredag. Her er barn og
ungdom velkommen!

Foreløpig program:

Torsdag kveld 3.juli:....................Turnering for firmaer og vennegjenger
Fredag 4.juli, på dagtid:.........Sandvolleyballskole for barn og ungdom
Fredag 4.juli på kveld:..............Kvalifisering med 8 dame - og 8 herrelag hvor
2 i hver klasse får være med i helgens turnering
Lørdag 5.juli:.......................................Hovedrunde (12 dame -og 12 herrelag)
Lørdag 5.juli kveld:. .....................Beachparty på torget
Søndag 6.juli:......................................Sluttspill og finaler

Velkommen til en folkefest!

Vi søker samarbeidspartnere som kan hjelpe oss å skape en spennende
aktivitet for små og store. Hjelp oss til å lage en årlig aktivitet som kan vokse
til å bli større og større og mer spektaktulær for hvert år. Vi trenger hjelp til å
dekke kostnadene til:
• Baner med 400 tonn sand
• Tribuner med plass til min 600 tilskuere (1000 med ståplasser)
• Musikk og underholdning
• Beachparty
• Sandvolleyballskole
• Sette Asker på kartet lokalt, som volleyballsted og som reisemål

Vi vil tilby dere muligheten til å bli med og støtte et av de mest actionfylte
og spennende arrangement som askebøringen har sett! Foruten en morsom
helg ønsker vi å bygge opp et hyggelig sosialt og sportslig miljø som gjør at
flere barn og ungdom kan ha glede av sandvolleyball som fritidsaktivitet eller
konkurranseidrett. Vi ønsker å bygge flere permanente baner i Asker.

Vi søker:

- Generalsponsor
- Sponsor for dame - og herreklasse
- Samarbeidspartnere som vil få god ekpsonering

Dette er mulig ekponeringsplass
for ditt firmas logo:
• Reklameseil på arena
• Høytalerreklame
• Alle lags spillertrøyer
• Alle funksjonærer (ca. 70 personer)
• Uniformer til serveringssteder, beachparty osv.
• Sandvolleyballskolen
• Avisannonser og andre trykksaker
... og andre kreative løsninger
Bli samarbeidspartner i Asker Open å få firmaets logo i alle annonsering i
Budstikka og annen markedsføring. Samt profilering på og rundt arena.

Synes du noe av dette høres
interessant ut skal du ikke nøle
å ta kontakt med:
Roar Sundbø,
Mobil 9091 5770,
E-mail: leder@sandvolleyball.no
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