
 

 
   

 

 

     

    I N D O O R  2023  
 

  PM – NONAMESPELEN INDOOR 

  LÖRDAG 7 JANUARI 2023 KL. 10:00-16:30 

  HÖGHAMMARHALLEN - BOLLNÄS    
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  Tävlings- Öppnar kl.09:00 på tävlingsdagen. 

  sekretariat  Nummerlappar hämtas föreningsvis och får behållas efter avslutad tävling. 

   Invägning/kontroll av egna redskap senast 60 min före grenstart i sekretariatet. 
 

  Avprickning All avprickning görs direkt i EasyRecord – https://www.easyrecord.se 

   Senast 50 min före grenstart ska avprickningen vara gjord, gäller samtliga grenar. 

   Om ”IT-tekniken” trasslar, kontakta sekretariatet för support. 
 

  Upprop Upprop 10 min före grenstart på respektive tävlingsplats. 
 

  Vidare Kast och längd/tresteg, alla tävlande har 3 försök, 8 bästa till final med 3 försök till. 

  avancemang I löpgrenar är det final direkt på försökstid om antalet anmälda inte är fler än så. 

   I klasserna P/F9 trekamp, inga finaler i 60m, 3 försök för alla i längd och kula. 

   I klasserna P/F11, inga finaler i 60m, 4 försök för alla i längd och kula 

   Stavhopp, ingångshöjder och höjningsschema enligt nedan: 

   M 280-300-320-340-350-360-370-380-390-400…+5 

   K 160-175-185-195-205-215-225-235-245…+5 

   Höjdhopp, ingångshöjder och höjningsschema enligt nedan: 

   P/F11 80-85-90-95-100-105-110-115-120-125-130…+3 
    

  Efteranmälan Tas emot i mån av plats och om det inte påverkar tidsprogrammet. Dubbel avgift. 

   EasyRecord t.o.m. torsdag 2023-01-05 kl.12:00, därefter via mail och telefon. 

   Strukna grenar p.g.a. uteblivna anmälningar under ordinarie anmälningstid,  

   läggs INTE in i gren- och tidsprogrammet vid efteranmälan. 
 

  Strykningar/ Avgiftsfri avanmälan t.o.m. 2023-01-06, därefter faktureras full anmälningsavgift. 

  avanmälan Avanmälan skickas via mail till niklas.tannerstal@gmail.com alt. SMS 070-6615775. 
       

  Resultat Alla resultat redovisas löpande i EasyRecord under tävlingsdagen. 
 

  Prisutdelning Direkt efter avslutad gren och efter att resultatlistan är skapad i EasyRecord 

   Deltagarmedaljer till alla tävlande i klass P/F9 och P/F11. 

   Medaljer till de tre främsta i klass P/F13, P/F15, P/F17 

   Nyttopriser till de tre främsta i klasserna M och K 

   Priserna kommer från tävlingens huvudsponsor Noname 
 

  Program All information gällande tävlingen finns på EasyRecord. 
 

  Servering/ Öppnar kl.10:00, lättare förtäring (korv med bröd, toast) fikabröd, godis, chips, 

  kiosk läsk, mineralvatten, kaffe m.m. finns på arenan under tävlingsdagen. 
 

  Övriga Niklas Tannerstål, tel: 070-6615775, E-post: niklas.tannerstal@gmail.com 

  upplysningar Hansa Näsman, tel: 070-2478321, E-post: hansatranare@gmail.com 

 

VÄLKOMNA TILL EN ROLIG OCH SPÄNNANDE 

 FRIIDROTTSDAG I BOLLNÄS! 
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