Huddinge AIS

inbju der till 23:e

Scandic Ind oor Games
r

28 - 30

Jan 2022

Storängshallen

Huddinge

VÄLKOMNA
Till den 23:a upplagan av den stora inomhustävlingen Scandic Indoor Games för alla åldrar. 2009 hade vi premiär för
tävlingen hemma i Storängshallen och tävlingen kunde i fortsättningen genomföras där med mycket lyckat resultat
efter 10 år i Sätra Friidrottshall.
Det är ju många grenar och klasser som skall genomföras och därför har vi valt att börja redan på fredagen. Vi brukar
ha c:a 2000 starter på Scandic Indoor Games så här finns fina möjligheter till stora och konkurrenskraftiga startfält
och för många en bra start för inomhussäsongen. Observera att klass FP17 innefattar födda 05-06. (FP16 utgår)
Tyvärr måste vi ta bort alla klasser FP10-11 för att kunna genomföra tävlingen.
Dessa ungdomar får vänta till Sista Chansen 26-27 mars
I princip är inga åskådare tillåtna. Se vidare i kommande PM. Max 2 coacher pr 5 aktiva.
Om Ni eller någon i Er familj inte känner Er friska stanna hemma. Undvik långa resor
Vi förbehåller oss rätten att stänga grenar om antalen blir för höga.

Klass Född
M
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Lördag 29 Jan 2022

Söndag 30 Jan 2022

60m, 400m, 1500m 60mH/106,7
,+P19 60mH/99,1, höjd, stav, längd, tresteg,
kula/7,26+P19 kula 6,0
60m, 400m, 1500m, 60m H/91,4 höjd, stav, längd,
kula/5,0
60m,1000m, 60m H/83,8, höjd, längd.
kula/4,0
60m, 1000m, 60m H/83,8, höjd, stav, längd,
kula/4,0
60m, 800m, 60m H /76,2, höjd, stav, längd,
kula/3,0
60m, 800m, höjd, längd, kula/3,0

K
F17

05-06

F15
F14

07
08

F13

09

60m, 400m, 1500m, 60m H/83,8, höjd längd ,
tresteg,
60 m . 400 m, 1500m 60m H/76,2,höjd, stav, längd
kula/4,0,m
60m, 1000m, 60m H/76,2, längd, höjd, stav,
kula/3,0

F12 10
Rödmarkerade grenar = UDM för Gotland-Stockholm.,

60m, 1000m, 60m H/76,2, höjd, längd. kula
,
60m, 800m, 60m H /68,6, höjd, stav, längd,
kula/2,0
60m, 800m, höjd, längd, kula/2,0

Anmälan: Huddinge AIS Friidrott senast 18 jan 2022 via hemsidan: www.huddingeais.se / Scandic Indoor Games. Ange
personbästa i löpgrenarna för korrekt seedning samt även i stavhopp för ev seedning i olika grupper
Startavgift: 13-14 år = 80:-/gren resp. 15-M/K = 100:-/gren. Efteranmälan: Dubbel avgift.
Vi fakturerar anmälningsavgifterna i efterhand, även eventuella efteranmälningsavgifter. Strykningar måste göras innan
anmälningstidens utgång för att undvika fakturering.
Tidsprogram: Finns på Huddinge AIS hemsida www.huddingeais.se from c:a 22 jan 2022
Prel Lö/Sö ca 09:00.
Plakett: Scandics plakett till de 3 främsta i varje gren och klass. Rekord: Specialplakett för slagna Scandic Indoor rekord i
resp. klass (se vår hemsida). Gäller ej för nya grenar/klasser. UDM medaljer för Gotland-Stockholm att delas ut bara till
dem som tillhör distriktet
Klasserna är helt åldersbundna (gäller ej M och K). I klasserna 12–14 år så har ALLA 4 försök i längd och kula. Fler än 25
avprickade på 60 m även B-final. 400m,1500 m FP17-Senior Män resp Kvinnor kommer att genomföras i gemensamma heat
beroende på angivna tider. Anmälan sker i seniorklass och sedan blir det separata prisutdelningar.
Arena: Storängshallen Huddinge. Adress: Förrådsvägen 1, Huddinge. Ingen Parkeringsavgift under tävlingen.
Ligger c:a 10 min gångväg från pendeltågsstation Huddinge. Utanför Storängshallen stannar en mängd bussar, se www.sl.se
Hållplats Helgedalsvägen. Servering: Stämd. Inga omklädningsrum öppna
Upplysningar: pelle@huddingeais.se alt Pelle Öhrland 070-675 87 99

Logiförslag: Scandic Hotel Kungens Kurva, De oslagbara kanonpriserna gäller inkl. stor frukostbuffé. För att
få dessa toppenpriser måste du vara ute i god tid. bokas via telefon /mail till bokningen Kungens Kurva.
Månd – fred 8-16 Telefonnummer 08-517 346 90 Mailadress: mice.kungenskurva@scandichotels.comAnge kod:

47851278.

KANONPRISER: SEK 790:- per enkelrum, SEK 890:- per dubbelrum.
Avstånd med bil ca 12 km. Det finns även direkt kollektiv bussförbindelse mellan hotellet och hallen, buss 710
www.sl.se. Hållplatser: Ekgårdsvägen (Scandic) – Helgedalsvägen (Storängshallen)

