
  

 

 

Skellefteå AIK Friidrott bjuder tillsammans med 

friidrottsförbundet in till IJSM + IUSM 17 

i Florahallen 

5-6 Mars 2022 

 

Dagsprogram: 

Klass        Lördag ca: kl 11:00 – 19:00                     Söndag ca: kl 9:00 – 16:00 

M22             400m fö, 1500m fö, häck, stav, längd, vikt.            60m, 400m fi, 1500m fi, höjd, tresteg,kula 

P19             400m fö, 1500m fö, häck, stav, längd, vikt.             60m, 400m fi, 1500m fi, höjd, tresteg,kula 

P19             400m fö, 1500m fö, häck, stav, längd, vikt.             60m, 400m fi, 1500m fi, höjd, tresteg,kula 

K22             60m, 400m fö, 1500m fö, höjd, tresteg, vikt, kula.   400m fi, 1500m fi, häck, stav, längd 

F19             60m, 400m fö, 1500m fö, höjd, tresteg, vikt, kula.    400m fi, 1500m fi, häck, stav, längd 

F17             60m, 400m fö, 1500m fö, höjd, tresteg, vikt.      400m fi, 1500m fi, häck, stav, längd, kula 

 

Anmälan och avgift: 

Anmälan sker via EasyRecord. Sista anmälningsdag 23 februari. 

150 kr per gren och faktureras till föreningen i efterhand. 

Klicka på länken för att komma till anmälan: https://easyrecord.se/entry?LDEcpp 

För att en gren ska ha SM-status krävs att minst tre tävlande från minst tre olika 

föreningar har anmält sig vid anmälningstidens utgång. Om någon gren inte uppfyller 

detta krav kommer grenen att avlysas och inga efteranmälningar accepteras.  

Efteranmälan: 

Efteranmälan sker i mån av plats förutsatt att ingen ytterligare tävlingsomgång behövs. 

400kr/gren och faktureras till föreningen i efterhand. 

PM och tidsprogram: 

https://easyrecord.se/entry?LDEcpp


Publiceras så snart som möjligt efter anmälningstiden gått ut. 

Mat och dryck: 

Kiosk samt försäljning av korv finns på arenan. 

Lunchbiljett finns att köpa till mat som serveras i intilliggande skolans matsal. 

För att garantera att ni får lunch i matsalen kan ni förbeställa på länken nedan. Ordern 

läggs klubbvis och kan faktureras i efterhand om så önskas.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZDaUE5ZTVkang0Snzx3ejXExn

Lm3jMhBsASin4_lS3FUME9ISlc5QzFZWVQ5TUZNMDBZQkRDVlQyQy4u 

Behörighet: 

Enbart aktiva som representerar en förening som är medlem i Svenska friidrottsförbundet 

kan delta i SM. 

Utländskt medborgarskap – Kan vara behörig om nedanstående villkor är uppfyllda: 

1. Har varit bokförd och huvudsakligen vistats i Sverige i mins ett år.  

2. Har tillstånd från hemlandets nationsförbund att representera svensk förening och  

3. Inte under samma kalenderår deltar i nationellt mästerskap i hemlandet.  

Kontakta frida.lindstrom@friidrott.se för information om hur ansökan om tävlingstillstånd 

för utländsk medborgare går till. 

Boende: 

Alternativ hittar du under fliken boende.  

Flyga med stavar: 

Om du ska flyga och tar med stavar som bagage måste du kontakta SAS direkt efter 

bokat flyg för att boka plats för stavarna så dom ryms. 

Kontakt: 

Tävlingsledare, Josefine Lohman 076-022 28 11, josefine@aikfriidrott.com 

Kansli, Info@aikfriidrott.com 

Välkomna!! 
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