
     

BDFIF inbjuder till: 

 SM-JSM-USM I MÅNGKAMP den 8–9 september i Uddevalla på 

Rimnersvallen. 

Klass  Kamp  lördag              söndag  
Män  10-kamp         100m, längd, kula, höjd,400m           110m häck, diskus, stav, spjut, 1500m  
M22  10-kamp         100m, längd, kula, höjd,400m           110m häck, diskus, stav, spjut, 1500m  
 P19  10-kamp         100m, längd, kula, höjd,400m           110m häck, diskus, stav, spjut, 1500m 
P17  10-kamp         110m häck, diskus, stav, spjut, 300m       100m, längd, kula, höjd, 1000m 
 P16  10-kamp         110m häck, diskus, stav, spjut, 300m       100m, längd, kula, höjd, 1000m 
P15 8-kamp             80m häck, diskus, , stav, spjut            längd kula,, höjd, 800m  
Kvinnor 7-kamp            100m häck, höjd, kula, 200m                     längd, spjut, 800m  
K22 7-kamp            100m häck, höjd, kula, 200m                     längd, spjut, 800m 
F19  7-kamp            100m häck, höjd, kula, 200m                     längd, spjut, 800m 
F17  7-kamp            100m häck, höjd, kula, 200m                     längd, spjut, 800m  
F16  7-kamp            100m häck, höjd, kula, 200m                     längd, spjut, 800m  
F15 6-kamp  80m häck, höjd, kula,              längd, spjut, 600m   

 

Vi bjuder även in P14 8-kamp/F14 6-kamp (födda 2004) att deltaga.  

Vi välkomnar självfallet också utländskt deltagande! (utom tävlan). 

Alla deltagare i klasser som tävlar med seniorbetingelser tävlar om seniormästerskapet. 
M, M22, P19, K, K22, F19 
 
* Anmälan: Görs senast torsdag 30 augusti till lillemor.ronnbrant@hotmail.com 

 
* Anmälningsavgift: 200: - per start, insättes på bankgiro BDFIF 5592–4856 (märk med           
    Mångkamps SM). Ska vara betalt Innan första tävlingsstart. 

    Efteranmälan i mån av plats till en avgift av 400: -   
 
* Förenings-/lagtävling:  Tremannalag i 10-kamp resp. 7-kamp. Alla åldersklasser räknas  
   ihop oavsett poängtabell, de tre poängsummorna ger föreningen dess slutpoäng.  
   Pris till bästa förening utdelas i 10- respektive 7-kamp. OBS! Lagtävlingen är ingen  
   SM-tävling.   
 
* Information:  Lillemor Rönnbrant 070–5757817 eller Lars Erik Eriksson 073–1803933   
 
* Tävlingshotell: Best Western Carlia Hotel, gångavstånd till Rimnershallen. 
 

* Starttid preliminär: Lördag kl. 10.00, söndag kl. 9.30. 

 
 



* Om du anmäler dig till "tävlingen" godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter som 

   är nödvändiga för att hantera din anmälan (Namn, Klubb, Födelseår etc.). Ev också 
   hänvisning till policy/riktlinjer för behandling av personuppgifter i föreningen. 

 

VÄLKOMNA! 
 

 

          

               

 

 

 


