
 
 
                                                                                                                                                   
 

 

 

 

GKIK INBJUDER TILL DEN 35:E UPPLAGAN AV  

JULKLAPPSJAKTEN 
Välkommen till Julklappsjakten ”Karin Bergströms minne” 8‐9 december 2012.   

 

OBSERVERA ATT 2013 ÅRS ÅLDERSINDELNING GÄLLER 

Klassindelning och grenar (i löpgrenar 200, 400, 600, 800, 1000 och 1500 kommer seedning att tillämpas). 

  

 

LÖRDAG 8 DECEMBER 2012: 

 

K  400 m, 60 m häck, tresteg, höjd 

F19 (94‐95) 400 m, 60 m häck, tresteg, höjd 

F17 (1996)  400 m, 60 m häck, tresteg, höjd 

F16 (1997)  400 m, 60 m häck, tresteg, höjd 

F15 (1998)  200 m, 60 m häck, tresteg, höjd     

NYHET F15 STAFETT 4X200 m                        

F14 (1999)  1000 m, 60 m häck, tresteg, höjd 

F13 (2000) 800 m, 60 m häck, tresteg, höjd 

F12 (2001)  800 m, 60 m häck, tresteg, höjd 

F11 (2002)  600 m, tresteg, höjd 

F10 (2003)   600 m, längd 

 

M  60 m, 1500 m, kula, längd, stav 

P19 (94‐95) 60 m, 1500 m, kula, längd, stav 

P17 (1996)  60 m, 1500 m, kula, längd, stav 

P16 (1997)  60 m, 1500 m, kula, längd, stav 

P15 (1998)  60 m, 1000 m, kula, längd, stav 

NYHET P15 STAFETT 4X200 m 

P14 (1999) 60 m, 200 m, kula, längd, stav 

P13 (2000)  60 m, 200 m, kula, längd 

P12 (2001)  60 m, kula, längd 

P11 (2002)  60 m, kula, längd 

P10 (2003)  60 m, kula

SÖNDAG 9 DECEMBER 2012: 

 

K  60 m, 1500 m, kula, längd, stav 

F19 (94‐95) 60 m, 1500 m, kula, längd, stav 

F17 (1996)  60 m, 1500 m, kula, längd, stav 

F16 (1997)  60 m, 1500 m, kula, längd, stav 

F15 (1998)  60 m, 1000 m, kula, längd, stav 

F14 (1999)  60 m, 200 m, kula, längd, stav 

F13 (2000)  60 m, 200 m, kula, längd 

F12 (2001)  60 m, kula, längd 

F11 (2002)  60 m, kula, längd 

F10 (2003)  60 m, kula 



 

M  400 m, 60 m häck, tresteg, höjd 

P19 (94‐95)  400 m, 60 m häck, tresteg, höjd 

P17 (1996)  400 m, 60 m häck, tresteg, höjd 

P16 (1997)  400 m, 60 m häck, tresteg, höjd 

P15 (1998)  200 m, 60 m häck, tresteg, höjd 

P14 (1999)  1000 m, 60 m häck, tresteg, höjd 

P13 (2000)  800 m, 60 m häck, tresteg, höjd 

P12 (2001)  800 m, 60 m häck, tresteg, höjd 

P11 (2002)  600 m, tresteg, höjd 

P10 (2003)  600 m, längd

 

ANMÄLAN: Senast 29:e november med ålder och klass på Track and Field 

 

AVGIFT: 60 kr per gren (insättes på PG 421327‐8) efteranmälan i mån av plats med tilläggsavgift 60 kr per gren 

 

TIDSPROGRAM & RESULTATLISTOR: Publiceras på www.gkik.se 

 

INFORMATION: Tel. 031‐82 85 80 

 

UTLOTTNING av fina julklappar på nummerlapparna kommer att ske. 

 

LUNCH: Varm mat finns till försäljning inne i Friidrottens Hus till en kostnad av 60 kr per portion                                                               

VÅRA SPONSORER:                                                                    

http://www.trackandfield.se/anmal.aspx?klubbID=0&compID=60
http://www.gkik.se/

