
 

              Välkomna önskar IFK Halmstad 
 

Inbjudan Laxaspelen 2016 
18-19 juni 

Halmstad Arena IP 
IFK Halmstad hälsar dig hjärtligt välkommen – som tävlande, ledare eller som publik. 

 

 
Anmälan 
Anmälan vill vi ha senast onsdagen den 8 juni via 
webbanmälan på www.trackandfield.se där ni hittar 
Laxaspelen bland upplagda tävlingar (anmälan 
inlagd efter den 8 juni betraktas som efteranmälan). 
Ni kan där även direkt se er anmälan i startlistan. 
Länk till anmälan finns också via vår hemsida.  
Efteranmälningar endast i mån av plats. 
 
Startavgift 
P/F17 - M/K (födda 2000 o tidigare) 80:-/gren  
P/F9 - P/F15 (födda 2001 o senare) 60:-/gren  
Anmälningsavgift faktureras i efterhand. 
Efteranmälan sker i mån av plats mot dubbel avgift 
och faktureras också i efterhand. Alla utländska 
föreningar betalar dock kontant på plats. 
 
Logi 
Det finns gott om hotell, vandrarhem och camping-
platser i och omkring den populära sommarstaden 
Halmstad. Besök www.destinationhalmstad.se för 
vidare information eller kontakta turistbyrån på tel: 
035-12 02 00 eller info@tourist.halmstad.se 

 
Klass Lördag 18/6 Söndag 19/6 

Män 100m, 400m, 3000m, 

längd, spjut, slägga 

110mh, 200m, 1000m, 

tresteg, höjd, kula, diskus 

P19 100m, 400m, 1500m, 

längd, slägga 

110mh, 200m, 800m,  

2000m hinder, kula, diskus 

P17 100m, 400m, 1500m, 

stav, längd, spjut, slägga 

110mh, 200m, 800m,  

2000m hinder, tresteg, höjd, 
kula, diskus 

P15 80m, 300m, 1500m, 

stav, tresteg, höjd ,spjut, 
kula 

80mh, 800m, 1500m hinder,  
längd, diskus  

P13 60m, 200m, 

stav, längd, spjut, höjd 

60mh, 600m,   

tresteg, kula, diskus 

P12 60m, 200m, höjd 60mh, längd, kula 

P11 60m, höjd 600m, längd, kula 

P10 60m, 600m, längd, kula - 

P9 60m, längd, boll - 

 

 

 
Upplysningar och information  
All information hittar du på www.ifkhalmstad.se 
(Arrangemang/Laxaspelen) där PM, tidsprogram 
och preliminära startlistor kommer att finnas 
tillgängliga inför tävlingen. Frågor besvaras via 
laxaspelen@ifkhalmstad.se 
 
Priser och rekord  
Priser delas ut till de sex främsta t o m 13-
årsklasserna. I de äldre klasserna är det de tre 
främsta som uppmärksammas. Dessutom belönas 
Laxaspelsrekord med specialpriser. Vi fortsätter 
med mångkampsmedaljen där alla i åldersklassen 
9-10 får en medalj då de genomfört samtliga 
grenar. 
 

Övrigt 
Inte tillåtet att dubblera i grenar över sin åldersklass 
om gren finns i ordinarie klass (undantag M/K) 
 

Klass Lördag 18/6 Söndag 19/6 

R1,R2,R3 - 100m, 200m 

S1,U - 100m, 200m, längd, kula 

 

Klass Lördag 18/6 Söndag 19/6 

Kvinnor 100m, 400m, 1500m, 

tresteg, spjut, slägga 

100mh, 200m, 800m, 

längd, höjd, kula, diskus 

F19 100m, 400m, 1500m, 

slägga 

100mh, 200m, 800m, 
2000m hinder, längd, kula, 
diskus 

F17 100m, 400m, 1500m, 

stav, tresteg, spjut, slägga 

100mh, 200m, 800m, 
1500m hinder, längd, höjd, 
kula, diskus 

F15 80m, 300m, 1500m, 

stav, tresteg, höjd, spjut 

80mh, 800m, 1500m 
hinder, längd, kula, diskus 

F13 60m, 200m 

stav, längd, spjut, kula 

60mh, 600m, 

höjd, tresteg, diskus 

F12 60m, 200m,  höjd 60mh, längd, kula 

F11 60m, längd, kula 600m, höjd 

F10 60m, 600m, längd, kula - 

F9 60m, längd, boll - 
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