UTOMHUS-EM I FRIIDROTT FÖR VETERANER I ÅRHUS, DANMARK
27 JULI – 6 AUGUSTI 2017
För närmare information se arrangörernas hemsida
http://www.emacs2017.com/
Adress till allmän information om tävlingarna:
http://www.emacs2017.com/en-GB/Competition-Info

Anmälan
Anmälan kan enbart ske på arrangörens hemsida.
Anmälan direkt på hemsidan kräver betalning med kreditkort. Denna anmälan skall vara
utförd och betald senast 18 juni 2017.
Om du inte har möjlighet att anmäla dig och betala avgiften online, finns det anvisningar på
registreringssidan hur du då går till väga.
Adress till registreringssidan:
http://www.emacs2017.com/en-GB/Practical-Information/Registration
Vi beskriver här hur du anmäler dig online.
Välj Click here to go to Fidals Servizis website.
Välj  You can register yourself (athletes only) by filling in this Online Entry Form.
Du kommer då till sida med information om priser. Längst ned skall du välja SWE för att
komma till anmälningssida för våra deltagare.
Börja med att fylla i dina personuppgifter. License number har ingen mening för svenska
friidrottare, så det fältet kan du hoppa över. När du fyllt i dina födelsedata, kompletteras sidan
med de grenar som är aktuella för din ålder.
Markera den eller de grenar, som du skall deltaga i, och ange bästa resultat de senaste två
åren. Ange resultatet i det format som står till höger vid varje gren.
Har du inte något aktuellt resultat, får du ange nollor i det önskade formatet.
Dina kostnader uträknas efterhand. De 5 Euro som finns från början är en
administrationsavgift som går till Veterankommittén. Längre ned på sidan kan du lägga till
eventuella andra önskemål som t.ex. resultatlista.
När du är klar, trycker du på Save längst ned på sidan.
Om allt är OK, kommer du till en sida som sammanfattar din anmälan och ger dig information
om hur du kan logga in i systemet för att göra eventuell ändring av din anmälan. Sedan går
systemet vidare till PayPal, där du får betala för din anmälan. 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.
Du kan alltid logga in i systemet med det kortnummer som du fått och med dina födelsedata
som lösenord (utan ’/’). Du kan då se innehållet i din anmälan samt betala om det inte är gjort
tidigare. Om du vill ändra något i din anmälan får du kontakta Ulf Agrell (se nedan).
När allt är klart (inkl. betalning), lämnar Veterankommittén ett godkännande till arrangören,
och du blir registrerad som deltagare.

Om du inte har deltagit tidigare i VVM eller VEM skall du skicka in en fotokopia av
pass/körkort/ID-kort till Ulf Agrell. Detta kan ske antingen med vanlig post eller som
inscannad kopia med e-post.
Adress: Ulf Agrell, Lyckåsgatan 19, 215 65 Malmö, e-post: ulf.agrell@telia.com
Om du använder medicin som innehåller förbjudna ämnen, måste din dispensansökan komma
WMA tillhanda senast 27 juni 2017, men gärna tidigare eftersom det tar tid att behandla en
ansökan. Läs mer om detta på veteranhemsidan under Regler – ”Antidopinginfo för
veteraner” (http://www.friidrott.se/Veteran/Regler/Antidopinginfo-for-veteraner.aspx ).
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@ortrask.se
SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET
Veterankommittén

