Dags för en ny säsong i Sunnahallen

TOMTESPELEN

lördagen den 12/12 2009
En ny inomhussäsong drar igång. Som vanligt bjuder KA 2 IF på tre tävlingar i Sunnahallen – Karlskronas nya
friidrottstempel.
Ett stort antal fina resultat har noterats under de sju säsonger som Sunnahallen varit i bruk.
Traditionsenligt inleder vi den nya säsongen med TOMTESPELEN.
Lördagen den 12 december samlas vi för att ladda batterierna inför julen.
Vi ser fram emot en riktigt härlig familjedag. Som traditionen bjuder blir det besök av tomten.
Åldersindelningen för den nya säsongen gäller.
Grenar:
M: 60 m, 200 m, 1500 m, höjd, stav, tresteg.
P 17 (93-94): 60 m häck.
P 15 (95-96): 60 m, 200 m, 1000 m, 60 m häck, höjd, stav, längd.
P 13 (97-98): 60 m, 800 m, 60 m häck, längd, kula.
P 11 (99-00): 60 m, 800 m, längd, kula.
P 9 (01 och yngre): 60 m, 800 m, kula.
K: 60 m, 200 m,1500 m, 60 m häck, höjd, stav, längd.
F 17 (93-94): 60 m häck.
F 15 (95-96): 60 m, 200 m, 1000 m, 60 m häck, höjd, stav, längd.
F 13 (97-98): 60 m, 800 m, 60 m häck, längd, kula.
F 11 (99-00): 60 m, 800 m, höjd, kula.
F 9 (01 och yngre): 60 m, 800 m, kula.
Anmälningsavgift: 70 kr/ gren för seniorer. 50 kr/gren i övriga klasser. Anmälningar till KA 2 IF via mejl:
kansli@ka2if.se, fax 0455-85315 eller post KA 2 IF, Karlskrona idrottsplats, 371 41 Karlskrona. Skall vara oss
tillhanda senast 4/12. Anmälningsavgifterna sätts in på pg 470549-7. Preliminär starttid: 10.00.
Plaketter till de tre främsta. Dessutom bjuder tomten på glada överraskningar. Upplysningar: KA 2 IF:s kansli
tel. 0455-85289 eller mejla.

Vägbeskrivning:
E 22 från Ronneby-Malmö: Ta avfart KarlskronaV/
Rosenholm (första avfarten). Följ vägen mot centrum. Höger vid City-Gross. Vik av mot Marieberg,
när motortrafikleden börjar. Sedan snabbt till
vänster mot Marieberg. Kör längs järnvägen mot
Kungsmarken, sväng vänster mot Sunnadalskolan.
Efter 200 m ligger Kungsmarkskyrkan till höger.
Parkera på P-platsen mitt emot kyrkan. Rakt framför
ligger skolan. Till vänster om skolan finns Sunnahallen.
Från Vetlanda/Växjö/Eringsboda: Kör mot centrum. Vik till höger mot Marieberg vid trafikljus (Gdynia till vänster). Följ järnvägen, kör över järnvägen
och direkt till höger. Sedan mot Sunnadalskolan.
E 22 från Kalmar: Vik av mot Karlskrona centrum
vid Angöringen (Statoil och McDonalds finns här).
Kör sedan mot centrum och vik av precis som från
Växjö/Vetlanda.

