
Huddinge AIS Friidrott   

PM  Julietten  11 juli 2020                                                                      
 

Tävlingen kommer att genomföras med hänsyn till de regler som finns fastställda pga av 

Corona-pandemin. Tävlingarna kommer att genomföras med enbart aktiva, funktionärer och en 

begränsad mängd tränare närvarande. Ingen ytterligare publik kommer att tillåtas 

 

Så snart Ni har tävlat färdigt är vi tacksamma om ni lämnar Källbrink IP snarast så att vi 

inte blir för många. 

 

VV meddela ev återbud till per.ohrland@hotmail.com 
 

Arena  Källbrinks IP Gamla Stockholmsvägen 91   141 32 HUDDINGE 

 

Tidsprogram: Se separat dokument 
 
Avprickning: Senast 30 min före resp. grenstart vid Entrén.  
Löpning  Kontrollera ditt startnummer som behövs vid uthämtning av nummerlappen. 
 
Nummerlappar Endast i löpgrenarna. Hämtas i samband med avprickningen. 
 
5000/10.000 m    OBS Går i mål på Bana 3-4 till höger om konerna 
 
Efteranmälan:  I mån av plats 300 Kr som faktureras resp. klubb. 
 
Omklädning: Alla omklädningsrum är låsta. Så kom ombytta. Det finns plats på läktaren för  
                                            bagage etc  Högra delen mot hoppkurven 5000/10.000  m.  

Vänstra delen mot måltornet 1500 m 
 
Tävlingsdräkt: Reglementsenlig tävlingsdräkt skall användas 
 
Uppvärmning: UTANFÖR Arenan på elljusspåret, den asfalterade gångvägen eller dylikt. EJ på 

Arenan 
    
Upprop       10 min före grenstart. Vid starten resp vid 15 min vid teknikgren 
 
  

Innerplan inkl banan:     Får endast beträdas av tävlande i aktuell gren samt funktionärer.  
’  

Parkering:          Parkeringsplatser utanför Arenan. Skall betalas med App eller SMS. Läs skyltarna, 
 

    Nu har även Huddinge tagit efter andra kommuner och infört SMS park eller annat bolag. (de håller 

på att byta) men första 3 timmarna gratis, men du måste ALLTID  REGISTRERA DIG Zon 7545 

      Parkering endast i markerade rutor. Ej parkering på intilliggande vägar. Läs dock skyltar  
 

Kommunikationer:  Pendeltåg till Huddinge Station och buss 704 (Källbrinksskolan) eller 706 (Källbrinks IP) 

                                   Resp T-banan till Fruängen (sedan Buss 704)  www.sl.se 
Servering:              Ingen servering 
 
Toaletter:                  Finns 3 st under Läktaren samt ytterligare 3 bakom omklädningsbyggnaden 
 
Upplysningar:  Per Öhrland  070-675 87 99    per.ohrland@hotmail.com 
 

VÄLKOMNA TILL TRIVSAMMA TÄVLINGAR    
PÅ KÄLLBRINKS IP      
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