
	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  

	  
	  

14 augusti är det dags för Folksam Challenge på Slottsskogsvallen i Göteborg. 
Arrangör är IF Kville. Tävlingen är från kl. 17.00 - 20.30. 
 
Sprint och häckloppen kommer att vändas efter vinden för att få medvind. Vi 
kommer jobba mot det samma i längd och tresteg så långt det låter sig göra.    
 
Grenar 
Män: 100 - 200m - 1500m - 110mh – Stav – Tresteg – Höjd - Diskus 
 
Kvinnor: 100m – 200 m - 400m - 3000h - 100mh – Längd - Stav - Spjut 
 
Premium grenar: 200 m män – 3000mh kvinnor 
 
Prispengar 
Folksam Challenge-grenar 2000 kr – 1000 kr – 500 kr  
Premium grenar: 3000 kr – 1500 kr – 1000 kr 
 
Folksam Challenge-grenar är: 
Män: 200m - 1500m - 110mh – Stav – Tresteg – Diskus 
Kvinnor: 100m – 400m - 3000h - 100mh – Stav – Spjut 
(Med reservation för ändringar.) 

 
Sprint & häck 
På 100 m och korta häcken (män och kvinnor) blir det försök + A och B final. På 200 
m blir det seedning och 1 lopp. 
 
Anmälningsavgiften är 100 kr per gren. Efteranmälan kan ske i mån av plats mot 
dubbel avgift. Alla anmälningsavgifter faktureras klubbarna i efterhand. Utländska 
deltagare betalar på plats före start. Sista frist för anmälning är 7 augusti 
Anmälan skickas till anmelan@ifkville.se  
 
Återbud 
Eventuella återbud måste lämnas senast kl 18.00 dagen före tävling. Från och med 12 
augusti i meddelas återbud endast per telefon till Andreas (0762 138 178). Vid 
utebliven start utan meddelat återbud debiteras föreningen en trasselavgift på 1000 
kr per gren. 
 



	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  

För övrig info följ med på websidan http://www.folksamchallenge.se och Facebook. 
 
Aktivas hotell 
Novotel hotell är vår samarbetspartner och officiella tävlingshotell. Här kan ni boka 
rum med alla måltider eller bara med frukost. Ett fyrstjärnigt fullservicehotell, vackert 
beläget vid Göteborgs hamninlopp. I det som förr var Carnegies gamla 
porterbryggeri. Mer info kommer på vår hemsida och Facebook. 
 


