VETERAN-SM
IKARLSKRONA
FRIIDROTT
18-20 AUG 2017

veteran

sm
friidrott

Inbjudan

På uppdrag av Svenska Friidrottsförbundets Veterankomitté bjuder härmed KA 2 IF in till
Veteran-SM i friidrott den 18-20/8 2017. Tävlingen kommer att hållas på klassiska Västra
Marks IP med start fredag den 18/8 kl 09.30 och avslutas ca 16:30 söndag den 20/8.
Boende

Vi har väldigt fina samarbeten med Scandic Karlskrona
och Dragsö Camping. För att boka rum på Scandic, maila
er bokning till kansli@ka2if.se. För att boka stuga på
Dragsö Camping kan ni gå in på www.dragso.se/ka-2 och
boka direkt - uppge koden KA2 så får ni bättre priser. Vi
är väldigt tacksamma om ni i första hand väljer något av
dessa två alternativ då de stöttar vår ungdomsverksamhet.

Transport

Minibussar kommer att pendla mellan Scandic och Västra
Marks IP under hela tävlingen. Ett mer exakt tidsschema
kommer att finnas tillgängligt längre fram.

Hemsida

En egen hemsida för mästerskapet är under produktion
och kommer att presenteras inom kort. Där kommer all
matnyttig information som rör tävlingarna läggas ut.

Förtäring

Vanlig kioskförtäring kommer att finnas under
tävlingarna (ex. korv, smörgåsar, frukt, glass, kaffe, te,
läsk mm). Paraply produktion, som har erkänt bra mat,
kommer att servera lagad lunch alla tre dagarna och
menyn presenteras inom kort.

Anmälan

Anmälan sker via friidrottsanmalan.se. Anmälningsavgift
120 kr/gren och efteranmälan vid mån av plats 240 kr.
Anmälningsavgift betalas till bankgiro 5815-1101 senast
10 dagar före start. Efteranmälas betalas via svischa eller
med kort på plats. Kan man inte anmäla sig enl. ovan går
det bra att maila kansli@ka2if.se.

Snabblänkar - klicka på nedan länkar
för att komma direkt till:
Anmälningssidan

Startlistan

Grenprogram
Fredag 18 augusti (prel. starttid 09.30)
Lång häck, 100 m, 800 m, 4x100 m (traditionella regler),
5000 m, Höjd M35-M65, Längd M70+ och K35+,
Diskus M, Vikt M och K, Spjut K
Lördag 19 augusti (prel. starttid 09.00)
Hinder, 200 m, 1500 m, Stav alla, Svensk stafett, Längd
M35-M65, Tresteg M70+ och K35+, Slägga K, Kula M,
Spjut M
Söndag 20 augusti (prel. starttid 09.00)
Kort häck, 400 m, 10 000 m, Höjd M70+ och K35+,
Tresteg M35-M65, Diskus K, Kula K, Slägga M

Kamratmåltid

Välkommen till Kamratmåltid lördagen 19/8 kl. 20.00

på Scandic Karlskrona. programmet innehåller förutom
middag, lättsam föreläsning av Igor Ardoris, underhållning
med musik och dans efteråt. Kostnaden är 250 kr, som
betalas vid anmälan till bankgiro 5815-110. Anmälan är
bindande.

Veteranting

Veteranting sker på Scandic hotell kl. 18.30 19/8.

Övrig information

För övriga upplysningar, vänligen kontakta Erik Andersson, tel. 0739-356345 eller maila kansli@ka2if.se
Startlistan uppdateras kontinuerligt. PM och tidsprogram
presenteras på KA 2 IF:s VSM site senast 11 augusti.
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