
Sollentuna GP torsdag 25 juni 2015, Inbjudan
SOLLENTUNAVALLEN

Huvudtävling kl 18.30 – 20.30, förtävling kl 16.00 – 18.15, eftertävling 20.30 - 21.00

Grenar huvudtävlingen (uppdaterat 26/5):
M: 100 m, 200 m, 400 m , 800 m, 1500 m, 3000 m hinder, Kula, Diskus
K: 200 m, 1500 m, 3000 m, 400 m Häck, Stavhopp, Längdhopp, Tresteg, Spjut 

Grenar för/eftertävlingar:
M: 100 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, Höjd
K: 200 m, 1500 m, 3000 m

OBS! Ändringar i grenprogrammet och prispenningsstrukturen kommer att ske

Prispengar
Premium-grenar
€ 900, € 600, € 400, € 300, € 200
M: 800 m, 1500 m
K: 1500 m, Stavhopp

Classic-grenar
€ 500, € 400, € 300, € 200, € 100
M: 200 m, Kula
K: 200 m, Längdhopp

Promotion-grenar
€ 500, € 300, € 150
M: 100 m, 400 m, 3000 m hinder, Diskus
K: 3000 m, 400 m Häck, Tresteg, Spjut 

Anmälan
Sker via webbanmälan här på www.folksamgp.se
Sista anmälningsdag är måndag 15 juni kl 18.00

Efteranmälan:
I mån av plats kan vi ta emot efteranmälningar i vissa grenar. Skicka in förfrågan om efteranmäan till 
info@sollentunagp.se

Anmälningsavgiften:
Anmälningsavgiften om 120 kr per bekräftad grenstart insättes på PlusGiro 442 75 84-0 senast 2 juli 
2015. Om anmälningsavgiften inte är betald senast detta datum skickas en faktura där varje grenstart 
kostar 300 kr och den fakturan måste vara betald innan start bekräftas i nästkommande Folksam 
Grand Prix-tävling i Karlstad 22 juli 2015!

Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet deltagare per gren.

Anmälningslistor finns upplagda på hemsidan, heatindelningar kommer att göras närmare inpå 
tävlingen. I några grenar kan det bli att vi måste begränsa antalet heat.



Tävlings-PM och preliminärt tidsprogram kommer att finnas på denna sida från tors 18 juni kl 21.

Startlista med heatindelning och banlottning från onsdag 24 juni kl 21.

För anmälda och av arrangören bekräftade deltagare i tävlingen som uteblir utan att senast onsdag 24 
juni kl 18.00 lämnat återbud per telefon 08-545 664 40, per e-mail info@sollentunagp.se eller fax 08-
664 38 22, utgår en "trasselavgift" på 1000 kr som faktureras klubben. Denna avgift ska vara betald 
innan start tillåts i nästkommande Folksam Grand Prix-tävling, Karlstad GP 22 juli!.

Hotell
Tävlingens officiella hotell är Scandic Star Sollentuna och där bor de inbjudna deltagarna. Det finns 
också möjlighet för andra att själva boka rum där, 08-517 264 00.

Information:
08-545 664 40 och info@sollentunagp.se

Välkomna!
Turebergs FK, Hässelby SK, Spårvägens FK.
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