INOMHUS-EM I FRIIDROTT FÖR VETERANER I SAN SEBASTIAN,
SPANIEN
19 – 24 MARS 2013
För närmare information se arrangörernas hemsida
www.sansebastian2013.com/?lang=en
Adress till inbjudan:
www.sansebastian2013.com/down/AF_ revista-en.pdf

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
11 januari 2013.
Väljer du detta sätt att anmäla dig, skall du gå till
www.sansebastian2013.com/inscripcion.php
Välj Register and Payment Online och tryck på ’Begin the Registration Form’.
Du kommer då direkt till anmälningssidan.
Börja med att fylla i dina personuppgifter. Fyll i din klubbtillhörighet överst på sidan även om
detta enligt systemet inte är ett obligatoriskt fält. Province är ett obligatoriskt fält, men du kan
skriva vad du vill här – har ingen betydelse för svenskar.
På nästa sida markerar du den eller de grenar, som du skall deltaga i, och anger bästa resultat
under 2012. Ange resultatet i det format som står till höger vid varje gren.
Har du inte något aktuellt resultat, kan du ange nollor i det önskade formatet.
På nästa sida är dina kostnader uträknade. Här kan du lägga till t.ex. om du skall betala för
medföljande. Om du lagt till medföljande, får du upp en speciell sida, där du skall skriva in
namn på medföljande.
Sidan därefter ger dig en möjlighet att kontrollera om allt är korrekt. Om inte använder du
knappen Modify.
På nästa sida anger du om du accepterar att dina data visas på internet (t.ex. på startlista och
resultat). Går du vidare till betalningen har du accepterat att du kan bli uttagen till
dopningskontroll och att du friskriver arrangören från allt ansvar från något som kan hända
under tävlingarna (får täckas av dina egna försäkringar).
Är allt OK trycker du på End registration.
Du kommer då till betalningssidan med uträknat belopp. Du kan bara betala med kreditkort.
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 allt är klart (inkl. betalning), lämnar Veterankommittén ett godkännande till arrangören,
och du blir registrerad som deltagare.

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
Oavsett vad som står på blanketten, så skall blankettanmälan till Inomhus-EM för veteraner
samt inbetalning av avgifter vara kommittén tillhanda senast 5 januari 2013.
Anmälningsblanketterna kan laddas ned från veteranhemsidan (veteran.friidrott.se) eller
beställas hos veteranombud eller Veterankommittén.
Det är inte nödvändigt att skicka med någon fotokopia av pass/körkort/ID-kort eller
personbevis. Det räcker att på blanketten ange passnummer eller nummer på ID-kort, där det
står ID CARD N. Detta kommer att kontrolleras, när du hämtar ut ditt startmaterial. Du
behöver inte fylla i något där det står LICENSE NUM.
Det är även möjligt att registrera ’medföljande’.
Det finns inte någon speciell blankett för ’medföljande’. Skriv bara in namnet på medföljande
på blanketten.
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
Första gren (dock ej femkamp)
Anmälningsavgift, följande grenar
Femkamp
Anti-dopningsavgift
Administrationsavgift

EUR
40
15
50
1
5

SEK
350
130
435
9
45

Ej obligatoriska avgifter
Resultatbok, tryckt
Resultatbok, CD
Athletes’ Party
Medföljande
Medföljande 6 – 14 år

20
5
40
25
10

175
45
350
220
90

Observera! Om kursen för Euro stiger i förhållande till den ovan använda, måste beloppen
justeras och inbetalning ske genast efter anmodan.
Om du använder medicin som innehåller förbjudna ämnen måste din dispensansökan kommit
WMA tillhanda senast 19 februari 2013. Läs mer om detta på veteranhemsidan under Regler
– ”Om antidopning och veteraner”.
Om något är oklart – kontakta Ditt distrikts veteranombud, 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

