
HALMSTAD INDOOR 
Lördagen den 5 mars 2016 i Kombihallen Halmstad 

 
 

IFK Halmstad bjuder in till elfte upplagan av Halmstad Indoor och hoppas att du vill dela en 
riktigt trevlig lördag med oss i Kombihallen. 
 

Vi ser Halmstad Indoor som i första hand en breddtävling. I 9- och 11-årsklasserna har alla 
deltagare fyra försök i längd och kula och på 60m får de springa två lopp – ett 
”försökslopp” och en seedad ”final”. Alla som ställer upp i minst tre grenar i 
åldersklasserna 9-11 år får dessutom en mångkampsmedalj. 
 

 

Anmälan 

Anmälan vill vi ha senast onsdag 24 februari via 
webbanmälan på www.trackandfield.se där ni hittar 
”Halmstad Indoor” bland upplagda tävlingar. Efter 
inlagd anmälan kan ni där direkt även se er 
anmälan i ”Startlista”.  

Anmälningar inlagda efter 24 februari betraktas 
som efteranmälan. 
 

Anmälningsavgift 
60 kr per gren och deltagare som faktureras i 
efterhand. Utländska klubbar betalar kontant på 
plats. 
 

Efteranmälan i mån av plats mot dubbel avgift 
(faktureras i efterhand). Utländska klubbar betalar 
kontant på plats. 

Priser 

Prisutdelning till de tre främsta i varje gren och 
åldersklass. Mångkampsmedalj till alla som ställer 
upp i minst tre grenar i åldersklasserna 9-11 år. 
Särskilt pris även till de som slår Indoor rekord. 

Information 

Frågor besvaras via indoor@ifkhalmstad.se 

Välkomna! 
 

  IFK Halmstads samarbetspartners    

 

Klasser och grenar 

M 60m 

P17 (99-00) 60m, Höjd, Längd, Kula 

P15 (01-02) 60m, Höjd, Längd, Kula 

P13 (03-04) 60m, Höjd, Längd, Kula 

P11 (05-06) 60m, Höjd, Längd, Kula  

P9   (07-  ) 60m, Längd, Kula 

K 60m 

F17 (99-00) 60m, Höjd, Längd, Kula 

F15 (01-02) 60m, Höjd, Längd, Kula 

F13 (03-04) 60m, Höjd, Längd, Kula 

F11 (05-06) 60m, Höjd, Längd, Kula 

F9   (07-  ) 60m, Längd, Kula 

  

S1, U 60 m, Längd, Kula 

  

Obs! Inte tillåtet att dubblera i 
grenar över sin åldersklass 
om gren finns i ordinarie 
klass (undantag M/K) 

http://www.trackandfield.se/
mailto:indoor@ifkhalmstad.se

