
IFK Växjö inbjuder till:  

 
 
 
 
 
 

 
i Telekonsult Arena 22–24 januari 2021. 

 
I och med den pandemi vi lever med nu har vi delat upp tävlingen på två helger. 
Ungdomsklasserna 11–15 år tävlar den 13–14/2–2021, se separat inbjudan.  

Vi förbehåller oss rätten att med kort varsel ändra förutsättningarna för tävlingen om 
detta krävs av FHM och regeringen pga. coronapandemin. Du som tävlande och tränare 
ansvarar för att följa de råd som gäller i din region. Håll utkik på hemsidan för 
information om eventuella ändringar av förutsättningarna från arrangören . 

Dagsprogram fredag 22/1 första start kl. 18.00. 

K 200m  800m  Höjd Elit Längd Elit 

M 200m  800m  Höjd Elit Stav Längd Elit 

 

Dagsprogram lördag 23/1 första start kl. 10.00. 

F15 60m 1000m Höjd Kula 

F17 60m 400m Stav Tresteg 

K 60m 400m 1500m  Höjd Stav Längd 

P15 60m 1000m Höjd Kula  

P17 60m 400m Stav  Tresteg  

M 60m 400m 1500m  Höjd Längd 

 

Dagsprogram söndag 24/1 första start kl. 09.30 

F15 200m 60mh Stav Längd  

F17 200m 800m 60mh Höjd Kula 

K 60mh Tresteg Kula 

P15 200m 60mh  Stav Längd  

P17 200m 800m 60mh  Höjd Kula  

P19 60mh Kula  

M 60mh Tresteg  Kula  

 
  



ANMÄLAN OCH AVGIFT: För att kunna genomföra ett säkert arrangemang ur 
smittskyddssynpunkt har vi satt begränsningar i antalet startplatser i alla grenar. Om 
grenen är full vid anmälan går det bra att sätta upp sig på en reservlista, skicka då ett 
mail till anmalan@ifkvaxjo.se. Anmälningsavgiften är 100kr/gren och faktureras till 
föreningen i efterhand. Utländska föreningar betalar på plats.  

Sista anmälningsdag är 12 januari 2021  via Friidrottsanmalan.se 

EFTERANMÄLNINGAR: Mot dubbel avgift, i mån av plats.  

LÄNGD/HÖJD SENIORER: På fredagens tävlingar i längd och höjd har vi kvalgränser som 
ska uppnås för att skapa en bra tävling för våra bästa hoppare.  
M Höjd = PB 1.97m eller bättre. M Längd = PB 6.90m eller bättre.  
K Höjd = PB 1.71m eller bättre. K Längd = PB 5.75m eller bättre.  

Alla hälsas välkomna att tävla på lördagen. Har du ett sämre PB än ovan kan du sätta 
upp dig på kö till fredagens tävling genom att skicka ett mail till anmalan@ifkvaxjo.se.  

PM OCH TIDSPROGRAM: Kommer att finnas på www.ifkvaxjo.se ca en vecka före 
tävlingen. 

OMKLÄDNINGSRUM: INGA  omklädningsrum är öppna för ombyte och dusch.   

MAT & DRYCK: Information kommer senare.  

TRÄNARE: En medföljande tränare/aktiv behöver föranmälas til l anmalan@ifkvaxjo.se 
uppge namn på aktiv, förening samt namn på tränaren.  

ÖVRIGT: Tävlingen är inte åldersbunden så start i äldre klass är tillåten.  

TÄVLINGSHOTELL: Quality Hotel Royal Corner, specialpriser hittar du här: Quality Hotel 
Games 

 

UPPLYSNINGAR: IFK Växjös kansli info@ifkvaxjo.se, tel 0470-161 16  

ADRESS: Telekonsult Arena, Hejaregatan 9, Växjö  
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