
 

 

PM Skelleftespelen inne 19 – 20 februari 2022 

Skellefteå AIK Friidrott önskar alla tävlande, ledare, funktionärer och publik välkomna till  

Skelleftespelen inne. 

Arena  Florahallen, Skellefteå 

Tävlingsstart Kl 10:30 lördag och 10:00 söndag. 

Nummerlappar Nummerlappar finna att hämta i entrén.   
  Nummerlappen ska bäras på bröstet med undantag för stavhopp 

  där nummerlappen kan bäras på ryggen. Utdelning av 

  nummerlappar från 09:30 lördag och till tävlingens slut. 

Nummerlappen ska lämnas igen efter avslutad tävling. 

 

Efteranmälan Sker på plats i sekretariatet i mån om plats i heat eller omgång.  

 

Avprickning Avprickning sker digitalt på easyrecord.se. Du ska vara 

avprickad senast 60min innan start. 

 

Call room Upprop kommer ske i Call room (gymmet) för samtliga 

grenar. Då detta är en genrepstävling för funktionärer 

kommer er utrustning som skor och spikar kontrolleras. 

 

Resultatlistor Resultaten kommer publiceras direkt på easyrecord.se, där det 

även finns möjlighet att följa tävlingen live. Vi kommer även 

publicera resultat på vår hemsida www.skellefteaaikfriidott.se i 

efterhand. Inga papper med resultat kommer att sättas upp. 

   

 

Försök och final På sträckor 200m och uppåt tillämpas direktfinal, där bäst tid 

vinner oavsett heat. Vid för få avprickade utgår försök, och endast 

final springs på utsatt finaltid. 

 

Upprop 15 min innan start på löpgrenar. 30 min för teknikgrenar utom 

stavhopp där 60 min gäller. Upprop sker i call room. 

 

Höjningsschema Höjd - F/P13 & F/P15 5cm höjning 84 – 124 sedan + 3cm 

             K & F/P17 5cm höjning 114 – 154 sedan + 3 cm 

             M 5cm höjning 163 – 183 sedan + 3 cm  

 Stav - F/P15 160cm + 10cm 

            K & F17 20cm höjning 164 – 224 sedan 10cm 

            M & P17 276cm + 10cm 

http://www.skellefteaaikfriidott.se/


Invägning Sker i förrådet till vänster om sekretariatet. Telefonnummer 

kommer sitta på anslagstavlan som man kan ringa när man vill ha 

något invägt.  

 

Protester Lämnas direkt till grenledare av den aktive själv eller någon 

representant för den aktive. Detta sker på plats eller direkt efter 

avslutad tävling. 

 

Omklädning Omklädningsrum kommer finnas tillgängligt. 

 

Spiklängd 7 mm i löpningar och 9 mm i hopp/spjut. 

 

Uppvärmning Sker runt tävlingsområdet.  

 

Kiosk Finns en trapp upp. Lättare luncher och fika finns. 

 

Prisutdelning Sker snarast efter avslutad gren. Medaljer till de tre främsta i varje 

gren, som direkt efter grenen är avslutad går till prisutdelningen. 

 

Tävlingsledare Josefine Lohman  Tel: 076 – 022 28 11 

 


