
         
Inbjudan 

IFK Växjö bjuder in friidrottssverige till Inomhus -SM i friidrott  

Telekonsult Arena, Växjö. 25-26 februari 2017. 
 

Dagsprogram  

Lördag 25/2   Söndag 26/2 

 Kvinnor Män  Kvinnor Män 

 60 m 60  m  60m häck 60m häck 

 400 m fö 400 m fö  200 m fö + fi 200 m fö + fi 

 800 m fö 800 m fö  400 m fi 400 m fi 

 1500 m fö 1500 m fö  800 m fi 800 m fi 

 3000 m 3000 m  1500 m fi 1500 m fi 

 Stav Höjd  Höjd Stav 

 Längd Tresteg  Tresteg Längd 

 Kula Kula  Vikt Vikt 

    4 x 200 m 4 x 200 m 

 OBS! 200m försök är ändrat till söndag. Enligt SFIF 2016-12-12 

Anmälan 

 Anmälan sker via www.friidrottsanmalan.se senast onsdag 15 februari. 

Avgift 

Anmälningsavgiften är 150 kr per deltagare och gren (250 kr/stafettlag). Avgiften sätts 

in på bankgiro 658-9212 (IFK Växjö) i samband med anmälan. OBS! Avgifterna enligt 

SFIF december 2016. 

Efteranmälan 

Efteranmälan mottages i de fall det inte leder till en extra tävlingsomgång senast 60 

minuter före tävlingsstart mot en avgift på 400 kr per deltagare och gren (500 

kr/stafettlag). 

Längdhopp Vid många deltagare kommer Längd  att hoppas i två parallella pooler. 



Mat Förbeställ lunch på Restaurang Tipshallen hos IFK Växjö i samband med anmälan  

info@ifkvaxjo.se  Pris 90 kronor gäller endast vid föranmälan. 

Hotell Förslag hittar du på www.ifkvaxjo.se  under ISM Logi 

 

Tävlingsplats/uppvärmning: 

Alla grenar förutom viktkastning kommer att avgöras i Telekonsult Arena. 

Viktkastningen kommer att genomföras på söndag förmiddag i Tipshallens A-plan 

(fotbollsplan), samt är ihop bygd med Telekonsult Arena. Tipshallens A-plan är endast 

tillgänglig söndag förmiddag, och kommer inte att kunna användas i övrigt under 

helgen. Uppvärmning hänvisas till Tipshallens Sprinthall. 

Föreningstält/massagebänk: 

De föreningar som önskar sätta upp massagebänk kommer vi att erbjuda plats i 

Telekonsult Arena, utanför omklädningsrummen. Anmälan om detta måste göras 

senast 15/2 till info@ifkvaxjo.se. Någon plats för föreningstält finns inte, varken i 

Telekonsult Arena eller i Tipshallen 

Ledare.  Varje klubb får ha en ledare per anmäld aktiv plus en. Ledarna skall anmälas, med 

namn,  senast den 15 februari till info@ifkvaxjo.se  Ledare/tränare som ej är anmälda 

på detta sätt kommer att få lösa entré. 

Biljetter: Kommer att finnas till försäljning för 150kr per dag, alternativt 250kr för bägge 

dagarna. Info via www.ifkvaxjo.se och www.smfriidrott.com/tavling/inn-sm-2017 

 

Media: Ackreditering för media söks hos jan.bc.bengtsson@gmail.com 

Ungdomsstafett: 

Mixstafett F13/P13 4 x 200m kommer att genomföras på lördagen 25/2. Inbjudan 

finns på www.ifkvaxjo.se. 

Frågor: Via info@ifkvaxjo.se eller 0470-161 16. 
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