
PM  TAIF-spelen 

 
Scansportbanor  6-7 mm spikar. 
 
Vägbeskrivning: Från Storgatan vid sjukhusrondellen, väg 131 mot Österbymo 
(c:a 2 km )  skyltat Bredstorps IP. 

Efteranmälan i mån av plats (tidsprogrammet får ej störas) tävlingsdagen mot 

dubbel avgift och KONTANT betalning. 
 

Egna redskap ska vägas in i sekretariatet minst en timma före grenstart. Invägda redskap 
får användas av samtliga tävlande i klassen. Invägning sker på egen risk. 
 
Avprickning i löpgrenarna 60 min. före start, 45 min. före första grenen 60m Häck 
vid gaveln på klubbhuset.   Signatur och årsbästatid.   
Upprop 10 min. före start i alla teknikgrenar.    Ingen avprickning i 3-kampen. 
 
Löpgrenarna  avgörs i försök och final där de 6 bästa tiderna går till final, A och 
ev. B final, beroende på antalet startande. Priserna delas ut i A finalen.  I häck, 200m, 
400m, 600m, 800m är tiden avgörande för placeringarna. 
 
Resultaten anslås snarast möjligt och kommer att finnas på hemsidan efter kontrolläsning. 
Resultatlista mailas  till berörda klubbar och distrikt snarast möjligt.  Lokaltidningarna får 
resultaten av TAIF.     www.taif-friidrott.se 
 
Prisutdelning:  Plakett till 1-2-3:an så fort listorna är kontrollerade. 
Diplom till alla som genomfört 3-kampen, snarast möjligt efter sista grenen.  
(Sista resultaten måste textas på diplomet). 
 
Läktare: Små träläktare utan tak på bortre långsidan. Tag  gärna med en skön fällstol att 
sitta i.  Det finns en ”naturläktare” (slänt) på upploppssidan 
 
KIOSK  med grillad korv, fika, dricka  m.m. 
 
Global Sport kommer att ha försäljning under tävlingen av spikskor, kläder och en del 
redskap. 
 
Samtliga aktiva, ledare och föräldrar hälsas välkomna till vår natursköna bana vid 
Bredstorps IP Tranås. 
 
Upplysningar:  Siw Dahlgren  tel.  0140 / 13531     siwtaif@telia.com 
 
 
 
 



Sista chansen till årsbästa rekord!!! 

TAIF-SPELEN   25 september  2011 
Tranås AIF-friidrott inbjuder härmed till  TAIF-spelen på 
Bredstorps IP Tranås.    TÄVLINGSSTART :  10.00 
 
GRENAR:    
P-F  11   60m, 60mhäck, 600m, längd, kula 2kg. 
P-F  13   80m, 60mhäck, 600m, höjd, kula. 
P-F  15   100m, 200m, 800m, längd, diskus, spjut, slägga. 
P-F  17   100m, 200m, 800m, höjd, tresteg, spjut, kula, slägga.     
P 19        Kula, diskus, slägga. 
M/K       100m, 200m, 400m, 800m, höjd, längd, tresteg, kula, spjut, diskus, slägga. 
STAV:  Öppen klass P-M/F-K   Starthöjd 2.00m-2.20-2.40-2.60- sedan minst 10cm eller efter de 
               tävlandes önskemål.    
Plaketter  till de tre bästa i varje gren. 
 

”Mini-TAIF  3-kamp   
P-F   7    60m, längd, boll. 
P-F   8    60m, längd, boll. 
P-F   9    60m, längd, boll. 
Diplom med resultaten till alla som genomför 3-kampen.  
OBS! Ingen tävling mot varandra, bara med sig själv. Resultaten redovisas i startordning.  
 

ANMÄLAN:    SENAST  onsdag 14  september 

     Glöm inte födelseår samt telefon till kontaktman 
ADRESS:     Siw Dahlgren  Ringvägen 25      57341 Tranås 
     Tel. 0140 – 13531    E-post:     siwtaif@telia.com 

Efteranmälan: Dubbel avgift för anmälningar inkomna efter anmälningstidens                 

                          utgång   (f.o.m. 15 september). 
 
Tidsprogramm och resultatlista lägges ut på hemsidan snarast möjligt. 
      www.taif-friidrott.se  
 
START-     50:- per gren  11år - M/K 
AVGIFT:         ”Mini-TAIF” 3-kamp 50:-  (3 grenar ingår i den startavgiften) 

   Insättes på Bank Giro     57 45 – 74 67    
    Samtidigt med anmälan    Tranås AIF-friidrott   TAIF-spelen 

 
KIOSK:     Med grillad korv, fika, dricka m.m. 

 
VI HÄLSAR ALLA VÄLKOMNA!  
Tranås AIF-friidrott 
 


