Skellefteå AIK Friidrott
Inbjuder till

ISDM / IVDM
8-9 januari

& öppna ISDM/ VDM

8-9 januari i Florahallen
Varmt välkomna till den första upplagan av Floraspelen och den första friidrottstävlingen i den nybyggda
Florahallen. Hallen är byggd att klara av att arrangera tävlingar på SM nivå och 5-6 mars kommer
IJSM+USM17 att arrangeras här. Så detta är ett ypperligt tillfälle att känna på de nya banorna.

Anmälan och Avgifter
Anmälan görs på www.easyrecord.se senast den 21 december kl.12.00.
Anmälningsavgifterna är 85kr/gren och 150kr i efteranmälningsavgift. För de som deltar i 3-kampen är
avgiften 100kr och efteranmälan 150kr. Alla avgifter faktureras klubben i efterhand, vi tar ej emot betalning för efteranmälan på plats. Undantag är utländska deltagare som alltid betalar sin avgift direkt på
plats.
I och med anmälan så godtar ni publicering av bilder, filmer, resultat och namn.

Tidsprogram och PM
Tidsprogram och PM publiceras några dagar innan tävlingen på www.skellefteaaikfriidrott.se

Prisutdelningar och medaljer
De tre främsta i varje gren får medalj, prisutdelning görs direkt efter avslutad gren. Medaljer kan skilja
sig åt beroende på om grenen är en DM gren eller inte. I 3-kampen får alla deltagare en deltagarmedalj.

Kiosk och försäljning
Kiosk där ni kan köpa fika och lättare lunch kommer finnas på plan 2 i Florahallen . Under lördagen kommer vi ha en familjedag med bland annat prova på aktiviteter, tävlingar och uppvisningsgrenar.

Boende
Skellefteå befinner sig i en väldigt stor expansiv fas och många hotell har fullbokat. Se därför till att boka
ert boende i god tid innan om ni behöver sova över. Behöver ni tips på boende kontakta
info@aikfriidrott.com.

Lördag 8 januari, Tävlingsstart 10:00
P/F10-11 3-Kamp (60m, längd, kula)

Födda –11 och –12

P/F13

60m, 800m, Höjd, Tresteg

Födda –09 och –10

P/F15

60m, Höjd, Tresteg, Vikt

Födda –07 och –08

P/F17

60m, Höjd, Tresteg, Vikt

Födda –05 och –06

M/K

60m, Höjd, Tresteg, Vikt, Stav, 800m, 3000m

Veteran

60m,Höjd, Stav, 3000m

Söndag 9 januari, Tävlingsstart 10:00
P/F13

60mHäck, 200m, längd, kula, stav

P/F15

60mHäck, 400m, 1000m, längd, kula, stav

P/F17

60mHäck, 400m, 1500m, längd, kula, stav

P19

60mHäck, Kula

M/K

60mHäck, 200m, 1500m, längd, kula

Veteran

200m, längd, kula

Understrukna grenar ingår i SDM/VDM

Tävlingsledare: Emma Granlund
Tekniskledare: Niklas Wiklund
Kontakt: info@aikfriidrott.com

Varmt välkomna!

