
 

 
 
Välkommen till Norrköping och Stadium Arena för fjärde 
upplagan av Norrköping Indoor Games den 28-29 januari 2012. 
 
LÖRDAG   första start 10.00 
 

P14 1000m tresteg  

P15 60m 200m 1000m 60mh höjd stav längd kula 

P17 60m 400m 1500m 60mh höjd längd tresteg kula 

MS 60m 400m 1500m 3000m 60mh  4x200m höjd stav längd kula 

F14 1000m tresteg  

F15 60m 200m 1000m 60mh höjd stav längd kula 

F17 60m 400m 1500m 60mh höjd längd tresteg kula 

KS 60m 400m 1500m 3000m 60mh  4x200m höjd stav längd kula 

 
SÖNDAG   första start 9.00 
 

P9 60m 600m längd  

P10 60m 600m  längd kula 

P11 60m 600m  höjd längd  kula 

P12 60m 600m  höjd längd  kula 

P13 60m 600m  höjd längd  kula 

P14 60m 200m höjd stav längd kula 

MS 800m   

F9 60m 600m längd  

F10 60m 600m  längd Kula 

F11 60m 600m  höjd längd  Kula 

F12 60m 600m  höjd längd  Kula 

F13 60m 600m  höjd längd  Kula 

F14 60m 200m höjd stav längd Kula 

KS 800m   

 
Anmälan 
Anmälan ska innehålla: Namn, födelseår, klubb, gren, kontaktperson samt 
faktureringsadress. Ange årsbästa/personbästa i löpgrenarna. 
 
Sista anmälningsdag 
20 januari 2012 via e-post till nig@tjalve.nu 
 
Startavgift: 
P/F15-Seniorer 75 kr per deltagare och gren 
P/F9-14, 55 kr per deltagare och gren 
Deltagande föreningar faktureras efter tävlingen. Klubbar från utlandet betalar på plats. 
 
Efteranmälan 
Efteranmälan tas emot endast om det finns plats, mot dubbel avgift. 
 



Priser 
Priser till de tre första i varje gren och varupriser/nyttopriser i vissa av klasserna och 
grenarna under både lördag och söndag. 
 
Boende 
http://www.upplev.norrkoping.se 
 
Övrigt: 
I åldersklasserna 9-13 kommer alla deltagare att få 4 hopp/kast. 
 
Stadium Arena invigdes i december 2008. Friidrottshallen har Mondobanor och en bekväm 
sittplatsläktare för 762 personer. I anslutning till friidrottshallen finns en stor basketarena, 
flera bollhallar där uppvärmning kan ske, en stor och luftig entré med kiosk, caféteria och 
restaurang som serverar dagens lunch. 
 
Upplysningar 
Tjalves kansli 011-13 37 02 eller via e-post friidrott@tjalve.nu 
 
www.nig.tjalve.nu  Tävlingens hemsida, där PM; tidsprogram, nyheter m.m presenteras 
 
www.stadiumarena.se  Med information om arenan, hur du hittar dit m.m. 
 
 
 
 

Välkomna till Norrköping och en av landets bästa 
inomhusarenor ! 
 
Tjalve friidrott 
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