
        

 

På uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet inbjuder  

Linköping GIF till 

JSM – USM17 22–23 augusti 2020 

Vi är så glada att vi kan arrangera denna tävling, även om det innebär enbart löpgrenar! 

Dagsprogram: 

 Hittar ni i vänster spalt under ”Dagsprogram”. 

Anmälan: 

I vanlig ordning gäller fri anmälan till JSM och USM. När anmälningstiden har gått ut kan en 

viss gallring behöva ske, eftersom medicinska kommittén bara tillåter upp till 16 deltagare 

per gren.    

➢ Sista anmälningsdag är 13 augusti 
➢ Om fler än 16 aktiva har anmält sig till en gren vid anmälningstidens utgång kommer 

de 16 anmälda som har bäst årsbästaresultat från utomhussäsongen enligt 
årsbästalistor på friidrottsstatistik.se måndagen den 17 augusti att få möjlighet att 
delta. 

➢ I löpgrenar t.o.m. 200m kommer enbart resultat uppnådda i godkänd vind (högst 
+2,0 m/s) att vara kvalificerande. 

➢ Vid eventuella återbud kommer inga "reserver" att kallas in. 
 

Anmälningslänk: https://register.webathletics.se 

Anmälningsavgift:     

150 kr per start, insättes på bankgiro LGIF 5412-1660.  

Efteranmälan: 

Efteranmälningar kommer enbart att tillåtas i grenar med färre än 16 anmälda vid 

anmälningstidens utgång. Kostnad 350 kr per grenstart. Kontant/swish om det sker på 

tävlingsdagen. 

Mat & dryck: 

Ingen servering på arenan. 

 

https://register.webathletics.se/


Information:  

Åsa Hallkvist Lestander, 070-5369069, asahlestander@gmail.com eller  

LGIF kansli, 073-9210350, kansli@lgif.se 

 

Medicinska kommitténs råd: 

Tävlingar av denna typ innebär en markant ökad risk för smittspridning av covid-19 i Sverige. 

Detta är en situation som alla måste känna ett gemensamt ansvar för att hantera på ett klokt 

sätt. 

 

Tävlingsarenorna kommer att delas in i zoner för uppvärmning, tävling och tränare. Arenan 

kommer bara att vara tillgänglig för tränare och aktiva under uppvärmningstid och 

tävlingstid. Ingen övrig publik kommer att tillåtas. 

 

För aktiva och tränare från besökande föreningar gäller ett antal råd om resor, 

övernattningar och måltider som kan minska risken för smittspridning av covid-19. 

 

 

Välkommen till Linköping       
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