
Lidköpings IS och Västergötlands Friidrott 

inbjuder till 
 

   

 

              

 

För att kunna genomföra arenaDM/Vänerspelen 2020 enligt 

Svensk Fridrotts särskilda anvisningar med anledning av pågående 

pandemi så kommer tävlingen att genomföras i flera tävlingspass 

och i två tävlingsområden på Idrottsparken Framnäs, Lidköping. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                                   

TÄVLINGSPROGRAM:  
 
ArenaDM avgörs under Vänerspelen och gäller för åldersklasserna F/P 13 – M/K. Utifrån 
att det finns plats så kan aktiva från föreningar utanför Västergötland delta i 
Vänerspelen. För att klara planera tävlingar utifrån max 50 deltagare och funktionärer 
inom tävlingsområde har den arrangerade föreningen möjlighet att begränsa antalert 
deltagare  i respketive klass. 

 
Söndag den 16 augusti kl. 10.00 
Tävlingsområde löpning: F / P13 200 m hä, F / P15 300 m hä, F / P17 300 m hä,  
F / P19 400 m hä, M / K 400 m hä, 
Tävlingsområde diskus: F och P 13, F och P 15, F och P 17, F och P 19, M / K  
 
Söndag den 16 augusti kl. 13.00 
Tävlingsområde Längd / Tresteg: F och P 13, F och P 15, F och P 17, F och P 19, M / K  
 
Söndag den 16 augusti kl. 14.00  
Tävlingsområde Kula: F och P 13, F och P 15, F och P 17, F och P 19, M / K   
 
Söndag den 16 augusti kl. 17.30 (Obs nytt datum och tid). 
Löpgrenar: F/ P13 200 m, F / P15 300 m, F / P17,  F / P19, M / K 400 m  
 
ArenaDM är ett samarrangemang mellan Västergötlands FIF och Lidköpings IS. Precis 
som tidigare ArenaDM kommer deltagande Västgöta-föreningar att bidra med 
funktionärer. Planering för detta och grenfördelning kommer att delges i samband med 
att tävlingsPM delges. 
 

Vänerspelen och arenaDM 2020 
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Upplysningar:  Johan Larsson 070-753 27 39, Claes-Göran Borg 070-852 33 54. 
 
På grund av det rådande samhällsläget finns det riktlinjer och regler som vi 
tillsammans måste hjälpas åt att följa för att minska smittspridningen. Inför 
tävlingarna så kommer vi lägga upp tidsprogram, PM, information och riktlinjer på vår 
hemsida om hur vi kan genomföra Vänerspelen/DM på ett säkert sätt: 
https://www.lidkopingsis.se . 

 

 

  

Banor: Allvädersbanor (Scan-Sport).   Eltid. 
 
Priser:   Medalj till segrare i varje gren och DM-medaljer till de tre bästa i varje DM-
klass. 
 
Logi: För information angående vandrarhem, hotell och campingplatser, kontakta: 
Lidköpings turistbyrå. Tel: 0510-200 20. Fax: 0510-271 91. www.lackokinnekulle.se.  
e-post: turist@lackokinnekulle.se   
                                                    
            

                                              
 

 

                                             

 
  

Anmälan: Senast 9/8 på mailadressen: http://friidrottsanmalan.se/ . Frågor rörande 
ArenaDM/Vänerspelen kan skickas via e-mail: info@lidkopingsis.se . Anm.avgiften är 70 kr/gren och 
betalas in på bg. 653-7401 i samband med anmälan. Efteranmälan tas emot i mån av plats fram till 
tävlingsdagen en kostnad på 100 kr/gren som erläggs kontant eller Swish-betalning. Deltagande 
föreningar/aktiva ska maila in hur många ledare som kommer närvara vid respektive gren för att 
arrangören ska kunna planera så att det inte finns fler än 50 aktiva/ledare och funktionärer inom 
respektive tävlingsområdet vid respektive tävlingstid. 
 

                     Välkommen  
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