
Högt tryck när anmälan till Åhus beachfotboll öppnade
Under torsdagsförmiddagen öppnade anmälan till sommarens coolaste och hetaste fotbollsvecka på stranden i Åhus.
Förväntningarna är höga och redan efter en timme hade ett flertal lag anmält sig.
– Jag har en riktigt bra känsla. Det är kul att se att arbetet vi lagt ned har gett resultat så tidigt, säger Lina Härle,
tävlingskoordinator på Åhus Beach.

Äntligen! Anmälan till sommarens stora fotbollsfest på Skånes nordöstra kust är nu öppen. Det tog inte lång tid innan de första lagen hade
anmält sig.
– Det är jättespännande. Vi har arbetat hårt för att det ska vara både lockande och enkelt att anmäla sig, så känslan är riktigt bra. Det verkar
ha gett resultat, säger Lina Härle.

Åhus Beachfotboll spelas mellan den 30 juni och 7 juli i år. På bara tre år har evenemanget utvecklats till Nordens största
beachfotbollsturnering och i sommar förväntas över 500 lag delta.
– Det är en annorlunda turnering i jämförelse med de andra som finns i Sverige. Alla lag som kommer hit kan förvänta sig en väldigt speciell
upplevelse. Att anmälan nu öppnat är ett stort steg i vårt arbete att leda utvecklingen för beachfotboll, framför allt vad gäller barn och
ungdomar. Anmälan kommer vara öppen fram till den 4 juni, men det är dumt att vänta – platserna kan ta slut innan dess, säger Lina Härle.

Åhus Beachfotboll är turneringen för er som älskar fotboll, sommar, bad och strand. Bygg upp en härlig gemenskap och lagsammanhållning i
samband med en fantastiskt rolig spelupplevelse på Åhus Beach.

All information om sommarens turnering hittar du på: http://ahusbeach.com/ahus-beach-fotboll/.

För mer information, kontakta:
Lina Härle
0737-555121, lina@ahusbeach.com 

Åhus Beachfotboll har på några år vuxit ut till den största beachfotbollturneringen i Norden. 2018 förväntas över 500 lag med tillhörande
spelare, ledare, föräldrar, supportrar och gäster att besöka Åhus Beachfotboll som pågår 30 juni–7 juli. Åhus Beachfotboll är en del av Åhus
Beach AB, där Åhus Beachfotboll, Åhus Beachhandboll Festival och Åhus Beach Live ingår. Arrangemangens turistekonomiska effekter är
cirka 150 miljoner kronor årligen för regionen. 


