INOMHUS-VM I FRIIDROTT FÖR VETERANER I JYVÄSKYLÄ,
FINLAND
3 – 8 APRIL 2012
För information se arrangörernas hemsida
wma2012.jyvaskyla.fi/
Adress till inbjudan:
wma2012.jyvaskyla.fi/entry_booklet

Anmälan
Anmälan kan ske antingen på arrangörens hemsida eller genom att skicka
anmälningsblanketten till Veterankommittén.
Vi ser gärna att du väljer att anmäla dig själv på arrangörens hemsida. Anmälan direkt på
hemsidan kräver betalning med kreditkort. Denna anmälan skall vara utförd och betald senast
12 februari 2012.
Väljer du detta sätt att anmäla dig, skall du gå till wma2012.fidalservizi.it/?page=login.
Du kommer då direkt till anmälningssidan.
Välj land = Sweden. När du sedan fyllt i dina födelsedata, får du upp de grenar, som är
aktuella för din ålder. När du kryssat för den eller de grenar, som du skall deltaga i, skall du
fylla i bästa resultat under 2011-2012. Vid ”Select” skall du välja för löpgrenar M = manuell
tid eller E = eltid och för teknikgrenar N. Du får då besked om i vilket format du skall ange
ditt resultat.
Har du inte något aktuellt resultat, kan du ange nollor i det önskade formatet.
När du har fyllt i allt, sparar du genom att trycka på ’Salva’.
Du kommer då till betalningssidan med uträknat belopp. Du kan betala med VISA eller
Mastercard. När betalningen är genomförd, får du en e-post med bekräftelse av din anmälan.
Behåll gärna denna som bevis på att anmälan är mottagen.
När du har skickat iväg anmälan, kan endast Veterankommittén göra eventuella ändringar på
denna. Om du vill ändra på något i din anmälan, skicka ett meddelande till
ulf.agrell@telia.com. När allt är klart (inkl. betalning), lämnar Veterankommittén ett
godkännande till arrangören, och du blir registrerad som deltagare.
Det är även möjligt att registrera ”medföljande”. Denna person får då samma information som
deltagarna samt ackrediteringskort, som ger gratis kollektivtrafik och shuttle-bussar till och
från hallen i Jyväskylä. Välj istället ’Accompanying person’ och ’New guest’ på
anmälningssidan och fortsätt sedan på liknande sätt som för deltagare samt genomför
betalningen.

Om du väljer att göra som vanligt, skall den officiella anmälningsblanketten eller en kopia av
den skickas ifylld till
Svenska Friidrottsförbundets Veterankommitté
Ulf Agrell
Kullagatan 24
215 67 Malmö
Blankettanmälan till Inomhus-VM för veteraner samt inbetalning av avgifter skall vara
kommittén tillhanda senast 5 februari 2012.
Anmälningsblanketterna kan laddas ned från veteranhemsidan (veteran.friidrott.se) eller
beställas hos veteranombud eller Veterankommittén.
Det är även möjligt att registrera ”medföljande”. Denna person får då samma information som
deltagarna får samt ackrediteringskort, som ger gratis kollektivtrafik och shuttle-bussar till
och från hallen i Jyväskylä. Markera ”Companion” och ange namn på anmälningsblanketten.
Om det är flera medföljande, får flera blanketter användas.
Det är inte nödvändigt att skicka med någon fotokopia av pass/körkort/ID-kort eller
personbevis.
Om du använder anmälningsblankett - Fyll i anmälan tydligt (texta) – Observera att båda
sidor skall vara ifyllda.
Samtidigt med anmälan skall inbetalning ske av anmälningsavgifter och eventuella
ytterligare frivilliga avgifter enligt anmälningsblankett samt administrationsavgift (specificera
de olika avgifterna samt namn på vem betalningen avser på inbetalningskortet) till
Plusgiro 464 93 96 – 1
Svenska Friidrottsförbundets Veterankommitté
Ivar Söderlind
Umeå
Följande omräknade belopp gäller (obligatoriska avgifter i fetstil). Observera att
administrationsavgiften 45 kronor per person är obligatorisk.

Obligatoriska avgifter
EUR
SEK
Registreringsavgift
45
415
WMA-avgift
15
140
(Registreringsavgiften inkluderar anmälningsavgift för första gren.
Detta gäller dock inte om man endast skall tävla i femkamp eller halvmarathon)
Anmälningsavgift, följande grenar
20
185
Femkamp
40
370
Halvmarathon
25
230
Administrationsavgift
5
45

Ej obligatoriska avgifter
Resultatbok, tryckt
Resultatbok, DVD
Resultatbok för nedladdning
Get-together Party
Medföljande
Medföljande under 15 år

20
10
5
30
25
15

185
90
45
280
230
140

Observera! Om kursen för Euro stiger i förhållande till den ovan använda, måste beloppen
justeras och inbetalning ske genast efter anmodan.
Om något är oklart – kontakta Ditt distriktsveteranombud, eller
Ulf Agrell, tfn 040 – 96 94 88, mobil 070 – 567 00 06,
e-post: ulf.agrell@telia.com eller
Ivar Söderlind, e-post: ivar.soderlind@soc.umu.se

SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET
Veterankommittén

