
IFK Halmstad inbjuder till Halmstad Indoor 2015
IFK Halmstad bjuder in till den tionde upplagan av Halmstad 
Indoor och hoppas att du/ni vill dela en riktig trevlig 
tävlingsdag med oss - Lördagen den 28 Februari 2015. 
Vi ser Halmstad Indoor som i första hand en breddtävling där 
vi försöker se till att alla deltagare får tävla så mycket som 
möjligt. Det innebär i praktiken t ex att i 9- och 11-årsklasserna 
har alla deltagare fyra försök i längd och kula och på 60m får 
alla i de åldersklasserna springa två lopp – ett ”försökslopp” och en seedad ”final”. Alla som ställer 
upp i minst tre grenar i åldersklasserna 9-11 år får dessutom en mångkampsmedalj. 

Vägbeskrivning: Kombihallen ligger bakom Halmstad Arena. Parkera vid sidan av Halmstad Arena 
och gå över gräsplanen eller fortsätt "runt" Arenan till Spikgatan . Karta1,   Karta2  

Grenar
K 60m 
F17 60m, Höjd, Längd, Kula
F15 60m, Höjd, Längd, Kula
F13 60m, Höjd, Längd, Kula
F11 60m, Höjd, Längd, Kula
F9   60m, Längd, Kula 

M 60m
P17 60m, Höjd, Längd, Kula
P15 60m, Höjd, Längd, Kula
P13 60m, Höjd, Längd, Kula
P11 60m, Höjd, Längd, Kula
P9   60m, Längd, Kula 
S,U 60m, Längd, Kula

Övrigt
Inbjudan (2014)
PM (2014)
Tidsprogram (2014)
Startlista (2014)
Indoor rekord 

Resultat Indoor, historik 

• 2005-03-06     
• 2006-03-18     
• 2007-03-03     
• 2008-03-01     
• 2009-02-28     
• 2011-03-05   
• 2012-03-03   
• 2013-03-02   
• 2014-03-01  

Tävlingsinfo
I 9- och 11- årsklasserna får alla får fyra 
längdhopp och kulstötar. Prisutdelning till de tre 
främsta i varje gren. Nyhet! Vi introducerar även 
en ”mångkampsmedalj” till alla som genomför 
minst tre grenar i åldersklasserna 9-11 år. 

Upplysningar
Anmälan vill vi ha senast torsdag 19 februari 
via webbanmälan på 
www.trackandfield.se:ANMÄLAN 
(anmälningar inlagda efter 20 februari betraktas 
som efteranmälan)

Anmälningsavgift 60kr per gren och deltagare 
(faktureras i efterhand).

Efteranmälan i mån av plats mot dubbel avgift 
(faktureras i efterhand). Utländska klubbar betalar 
dock på plats.

Frågor besvaras via mailadress: 
indoor@ifkhalmstad.se

Välkomna till Halmstad och vår populära 
inomhustävling Lördagen den 28:e feb 2015!

http://goo.gl/maps/XYzQD
http://www.laget.se/IFKHALMSTAD/Document/Download/336636/4203658
mailto:indoor@ifkhalmstad.se
http://www.trackandfield.se/anmal.aspx?klubbID=0&compID=146
http://www.laget.se/IFKHALMSTAD/Document/Download/336636/3392915
http://www.laget.se/IFKHALMSTAD/Document/Download/336636/2352494
http://www.laget.se/IFKHALMSTAD/public_club/images/_users/document/%5B6142%5D83589.pdf
http://www.laget.se/IFKHALMSTAD/public_club/images/_users/document/%5B6142%5D75582.pdf
http://www.laget.se/IFKHALMSTAD/public_club/images/_users/document/%5B6142%5D75581.pdf
http://www.laget.se/IFKHALMSTAD/public_club/images/_users/document/%5B6142%5D75580.pdf
http://www.laget.se/IFKHALMSTAD/public_club/images/_users/document/%5B6142%5D75578.pdf
http://www.laget.se/IFKHALMSTAD/public_club/images/_users/document/%5B6142%5D75575.pdf
http://www.laget.se/IFKHALMSTAD/Document/Download/336636/4206735
http://www.trackandfield.se/anmalda.aspx?&compID=106
http://www.laget.se/IFKHALMSTAD/Document/Download/336636/4182781
http://www.laget.se/IFKHALMSTAD/Document/Download/336636/4173958
http://www.laget.se/IFKHALMSTAD/Document/Download/336636/4059440
http://www.kombihallen.se/upl/8868/karta.jpg
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