
 

 

Florahallen, Skellefteå 

 

Tävlingsarena 

Florahallen – Torsgatan 30 

Nummerlappar 

Nummerlappar hämtas föreningsvis vid tävlingsinformationen direkt i entrén i 

Florahallen. Nummerlappen ska bäras fram på bröstet med undantag för stavhopp 

där den kan bäras på ryggen. Reklam får EJ vikas in. 

Efteranmälan 

Efteranmälan tas emot i mån om plats i startgruppen. 400kr/gren. 

Följande grenar är stängda för efteranmälan, vill du sätta upp dig på reservlistan 

kan du maila josefine@aikfriidrott.com 

• F19: 1500m 

OBS! K22: 1500m Grenen utgår pga. för få anmälningar. 

Avprickning  

Avprickning sker endast digitalt via EasyRecord.se. 

Avprickning sker personligen minst 60min innan anvisad starttid, förutom 

stavhopp där det är 90 min före. Tävlanden som ej prickar av sig i tid tillåts ej att 

starta i gren.  

Avprickning i löpgrenar sker endast inför första loppet i grenen. 

Upprop 

Obligatoriskt upprop sker i call room med kontroll av tävlingskläder mm. 

• Löpgrenar: 15 min innan start. 

• Teknikgrenar utom stavhopp: 40 min innan start. 

• Stavhopp: 60 min innan start. 



Tävlanden som prickat av sig men inte avser att tävla i grenen måste meddela 

återbud i call room.  

Tävlande som tävlar i fler än en gren som pågår samtidigt måste meddela call 

room detta. Om inte så sker kommer tävlande inte få delta. 

Skor 

Varje aktiv är ansvarig att använda skor som är godkända för tävling, detta 

betyder att skomodellen måste finnas med i den senaste versionen av World 

Athletics Approved Shoe List och skosulan får inte vara högre än 25 mm (för 1500 

m och tresteg) eller 20 mm (övriga grenar).  

Iläggsulor eller hälilägg är tillåtna vid medicinska skäl. Om sådant ilägg gör att 

sulan överskrider gränsvärdena för tillåten tjocklek måste de medicinska skälen 

kunna styrkas med intyg från läkare eller fysioterapeut som den tävlande ska visa 

upp för aktuell grenledare och/eller skokontrollfunktionär vid call room. 

Lista på godkända skor kommer finnas utanför call room. 

Spikar får max vara 7mm med undantag för höjd där 12mm är tillåtet. 

Omklädning 

Finns i Florahallen.  

Uppvärmning 

Sker i idrottshallen 1 trapp upp. På läktaren i idrottshallen finns möjlighet för 

aktiva och ledare att hänga av jackor och väskor. Lokalen kommer vara obevakad 

så lämna inga värdesaker. 

Mat/Försäljning  

Den person som förbeställt mat ska hämta ut matbiljetter i 

nummerlappsutdelningen.  

Det går även bra att köpa lunch på plats. Då kostar lunchen 100kr/port. 

Lunchserveringen kommer ske i intilliggande skolas matsal mellan 11:00 och 15:00. 

För att garantera att ni får specialkost ber vi er göra en förbeställning via länken 

nedan.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZDaUE5ZTVkang0Snzx3ejXE

xnLm3jMhBsASin4_lS3FUME9ISlc5QzFZWVQ5TUZNMDBZQkRDVlQyQy4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZDaUE5ZTVkang0Snzx3ejXExnLm3jMhBsASin4_lS3FUME9ISlc5QzFZWVQ5TUZNMDBZQkRDVlQyQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZDaUE5ZTVkang0Snzx3ejXExnLm3jMhBsASin4_lS3FUME9ISlc5QzFZWVQ5TUZNMDBZQkRDVlQyQy4u


Kiosk med lättare luncher, fika, läsk kommer finnas på plan 2. Korv finns att köpa i 

entrén. 

Tröjor och mössor med IJSM-loggan kommer finnas att köpa. 

Vi tar endast swish. 

Läktare 

Finns på plan 1 och 2. Vi ber er att inte lämna kläder och väskor på läktaren utan 

utnyttja i stället läktaren i uppvärmningshallen. 

Parkering 

Se områdeskarta  

Protester/Överklagan 

Protest under pågående tävling ska göras muntligen till grenledaren. Protest kan 

lämnas av tävlande eller annan person på den tävlandes uppdrag. Om grenen är 

avslutad kan protest lämnas till grenledaren via sekretariatet, senast 30 minuter 

efter kungjort resultat. 

Överklagande av en grenledares beslut med anledning av en protest inlämnas 

skriftligt till nummerlappsutdelning senast 30 minuter efter kungjort (ev. ändrat) 

resultat tillsammans med en deposition på 400 kronor. Depositionen återbetalas 

om överklagandet godkänns av juryn. 

Juryn behandlar överklagandet och meddelar beslut så snabbt som möjligt, se 

regel E 4.14. 

Resultatlistor 

Kommer sättas upp på tavla i entrén och publiceras live på EasyRecord.se 

Hallregler 

Ledare, tränare och övriga åskådare får vistas på anvisat publikområde. 

Tävlingsområdet är bara till för funktionärer, tävlande och ackrediterade 

fotografer.  

Gemensam utmarsch sker i ledning av grenledare eller annan utvald funktionär. 

Om tävlande önskar lämna tävlingsområdet under pågående tävling ska det 

godkännas av grenledare och en funktionär ska följa den aktiva tills den är tillbaka 

på sin gren.  

Prisutdelning sker direkt efter avslutad gren och pristagarna följs av funktionär till 

prispallen efter avslutad gren. 



Löpning – försök och semi 

Final utgörs alltid på utsatt finaltid. Om semifinal utgår går försök på försökstid. 

Detta gäller även om försök och final går olika dagar. 

Löpning – heatindelning  

All heatindelning görs efter avprickningstiden gått ut.  

Höjningsschema 

Höjd 

K22: 140 148 153 158 163 168 171 174 +2 

F19: 146 151 156 161 166 169 172 +2 

F17: 140 145 150 155 160 163 166 +2 

M22: 173 179 185 191 195 198 201 +2 

P19: 164 172 180 188 193 198 201 204 +2 

P17: 164 170 174 178 181 184 +2 

Stav 

K22: 337 350 363 372 381 +5 

F19: 272 288 304 320 331 342 350 358 +5 

F17: 210 230 250 270 290 310 322 334 346 354 362 +5 

M22: 400 414 428 442 456 465 474 +5 

P19: 352 372 392 412 425 438 451 459 467 +5 

P17: 270 292 314 336 351 366 381 396 405 414 +5 

Redskapskontroll 

Vid kontroll av kulor sker senast 90min innan start. 

Endast egna kulor får medtas, viktredskap tillhandahåller AIK Friidrott. 

Vid invägning ring 076 – 022 59 73 

Kula/Vikt 

Metallkulor kommer användas, se separat redskapslista.  

Tresteg 



Målad planka9m 

Planka 11m och 13m. 

Stavar 

Går att lämna på arenan mellan kl 11:00 – 20:00 fredag och från kl 8:00 lördag. 

Träning fredag 

Hallen öppen för träning mellan 11:00 och 20:00. 

Sjukvård  

Kommer finnas på arenan under båda tävlingsdagarna. 

Doping 

Dopingprover kan förekomma under tävlingen. Vid dopingkontroll kontrolleras ID. 

Kontakt 

Tävlingsledare – Josefine Lohman 076 – 022 28 11 eller josefine@aikfriidrott.com 

Eller info@aikfriidrott.com 
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