
 6-8 november 2020
Sävedalens AIK
har nöjet att inbjuda till 5:te upplagan av Sävedalen inomhus den 6-8 november 2020
Vallhamra Sportcenter, Sävedalen.

Åldersklasser P9/F9 (födda 2012) till P15/F15 (födda 2006). Tävlingen är åldersbunden.

Grenprogram Fredag 6 november

       F9/P9 
       F10/P10 

       F11/P11

       F12/P12   höjd, stav
       F13/P13   höjd, stav
       F14/P14   höjd, stav
       F15/P15   höjd, stav

Grenprogram Lördag 7 november

       F9/P9       60m, höjd, längd, kula
       F10   60m, längd
       P10   höjd, kula
       F11   60m, längd
       P11   höjd, kula
       F12/P12  
       F13/P13
       F14/P14   60m, längd
       F15/P15   60m, längd

Grenprogram Söndag 8 november

     F9/P9
     F10   höjd, kula
     P10   60m, längd
     F11   höjd, kula
     P11   60 m, längd
     F12/P12   60m, längd, kula
     F13/P13   60m, längd, kula
     F14/P14   kula
     F15/P15   kula

9-11 år: inga finaler, 3st längdhopp, 4st stötar. 12-13 år: 4st längdhopp, 4st stötar. 14-15 år: 3 hopp/stötar därefter 8 bästa till 
final.

Anmälan: Senast 29 oktober via www.trackandfield.se. Därefter efteranmälan i mån av plats och till dubbel avgift. 
P.g.a. rådande restriktioner är det begränsningar i antalet deltagare och anmälan till vissa grenar kan därför komma 
att stänga i förtid.

Anmälningsavgifter
• F/P 9-11 år 85 kr per deltagare och gren
• F/P 12-15 år 95 kr per deltagare och gren
Alla anmälningsavgifter faktureras deltagande klubbar efter tävlingen.

Tävlingsarena: Vallhamra Sportcenter med mondomatta. Lördagen och söndagens höjdtävlingar samt kula (klasser-
na 9-12 år) sker i gymnastikhall utan spikskor. Inga omklädningsrum kommer att vara öppna, utan ombyte får ske 
hemma. Anpassningen till den rådande pandemin gör att vi inte kan ha publik eller föräldrar på plats. Vi kommer 
även begränsa antalet ledare och endast föranmälda ledare kommer att beredas plats. För att anmäla ledare skickas 
namn, klubb och de grenar där man har aktiva att coacha till kansli@saik.nu senast 5 november.

PM & tidsprogram: Kommer att publiceras på hemsidan www.saik.nu under vecka 45. Vi ser redan nu att det kom-
mer att bli långa dagar, eftersom vi begränsar antalet till 50 personer i vardera hall.

Starttider: Fredag 16.00, lördag 9.00, söndag 9.00.

Priser: 9-11 år: pris till alla (ett pris per dag). 12-15 år: pris till de sex främsta..

Resultat: För 9-11 år, resultatlista utan inbördes rangordning. 12-15 år resultatlista och placering. 

Kiosk: Ingen kiosk (anpassnig efter rådande restriktionern).

Upplysningar & information:
Tävlingsledare:  Peter Gille tel:0705-845 898
E-post (SAIKs kansli): kansli@saik.nu SÄVEDALENS AIK


