
IFK Lund Friidrott bjuder in till Sprinterträffen 2022 - en fartfylld tävling där vi på våra snabba  
banor garanterar två lopp. Tävlingen kommer genomföras försök och final för alla löpgrenar oavsett antal 
deltagare (undantag för veteraner som tävlar i DM-klasser där vi kan erbjuda extralopp för de som vill 
springa två lopp). Inomhus DM för Veteraner genomförs i 60m, 60m häck och längdhopp. Vi avslutar med 
förstklassigt höjdhopp för seniorer. 
Varmt välkomna till Sprinterträffen 2022!

Grenprogram 

60 m K35-K85+*, KS, F17, F15 och F13
M35-M85+*, MS, P17, P15 och P13

60 m häck K35-K85+*, KS, F19, F17, F15 och F13
M35-M85+*, MS, P19, P17, P15 och P13

Höjdhopp KS (ingångshöjd 120 cm)  
MS (ingångshöjd 130 cm)

Längdhopp K35-K85+*
M35-M85+*

Banor 
Max 6 mm spikar får användas. 9 mm i höjdhopp. 

Priser 

I 13-19 års klasser och seniorklass delas pris ut till de tre främsta i varje klass. I veteranklasserna tilldelas 
DM-medaljer till de tre främsta i varje klass. Sprinterträffen ingår även i Globalsport cup där 15 och 17 åringar 
tävlar i 60m. Se separat info på Sprinterträffens hemsida. 

  Anmälan 

Anmälan ska vara IFK Lund tillhanda senast måndag 10 januari och görs på easyrecord.se   
Anmälningsavgiften är 80 kr/gren för samtliga klasser. Alla anmälningsavgifter faktureras i efterhand. OBS! 
Ange adress för faktura i anmälan. Efteranmälan i mån av plats mot dubbel avgift. Vid efteranmälan på täv-
lingsdagen betalar den tävlande med swish. Utländska klubbar betalar kontant på plats. 

  Tidsprogram och PM

Tidsprogram med exakta tider och PM kommer att finnas tillgängligt på hemsidan, ifklund.se, 
så snart som möjligt efter anmälningstidens utgång.
Tävlingsdagen inleds med 60m och följs av 60mh. Höjdhopp och längdhopp ligger senare i tidsprogrammet 
under eftermiddagen.

Övriga upplysningar 

IFK Lunds kansli 
Telefon: 046-211 84 30 E-post: kansli@ifklund.se
Tävlingsledare: Per Heander
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IVDM

*Ingår i IVDM

INBJUDAN
OBS! I och med ökad smittspridning i samhället av covid-19 har vi tagit beslutet att alla (täv-
lande, coacher och funktionärer) som vistas på tävlingen som är 18 år eller äldre måste vara 
vaccinerade och kunna visa upp covidpass vid entrén. Ingen publik tillåts samt att klasserna 
P/F 8-12 är borttagna från programmet. Är du anmäld men kan ej längre delta, kontakta oss på 
kansli@ifklund.se
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