
 
     
   

 

KLUBBMÄSTERSKAP INOMHUS 
Lördag 17 oktober 2020 kl. 11.30 

 

TÄVLINGSINFORMATION 
 
Plats:  Sätrahallen. 
Anmälan:   Anmälan görs via vår hemsida och ska vara oss tillhanda senast den 12 

oktober kl. 18.00. Deltagandet är gratis! 
Efteranmälan: Sker i mån av plats på anvisad plats i Sätrahallen senast en timme innan. 
Tidsprogram:  Kommer att publiceras på hemsidan senast den 14 oktober. 
Medaljer:  Deltagarmedalj i P/F 9-11 och till placering 1-3 i övriga klasser. 
Information:   Bromma IF:s kansli, 08-26 77 72, frej.soderlund@brommaif.org 
 

GRENPROGRAM och KLASSER 
 
Grenprogram: 60m, 800m, 1000m, kula, längdhopp, höjdhopp. 

Klasser:  

Klass Födelseår Grenar 

P/F 9 2012 o. sen 60m Kula Längd     

P/F 10 2011 60m Kula Längd     

P/F 11 2010 60m Kula Höjd     

P/F 13 2008-2009 60m 800m Höjd Längd Kula 

P/F 15 2006-2007 60m 1000m Höjd Längd Kula 

 

Alla grenar erbjuds inte i samtliga klasser. Se anmälan för vilka grenar som finns tillgängliga för 
respektive åldersklasser. Det är endast tillåtet att anmäla sig i sin egen åldersklass. Se vidare vid 
anmälan på www.friidrottsanmalan.se 

Observera att hela inomhussäsongen räknas som år 2021 vilket innebär att de som är födda 2010 
räknas som P/F 11, de som är födda 2008-2009 räknas som P/F 13 och så vidare. 

Inget maxantal i respektive gren förutsatt att man anmält sig innan sista anmälningsdag. 

För att kunna genomföra denna tävling måste alla föräldrar medverka och ställa upp som 
funktionärer. Det finns många som gör sina 2 uppdrag per år, men tyvärr alldeles för få. När ni gör 
er anmälan för barnen till tävlingen anmäl er samtidigt som funktionär på 
https://brommaif.funktionaren.se/ 
 

Med anledning av corona pandemin har vi bestämt att genomföra inne-KM för åldersklasserna 
P/F9-15. Var uppmärksammad på att förutsättningarna kan ändras beroende på myndighetsbeslut 
och beslut från Svenska Friidrottsförbundet. 

Vid för lågt antal anmälda funktionärer kommer vissa grenar eller åldersgrupper att strykas ur 
programmet. 

VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR TÄVLINGSLEDNINGEN! 

http://www.friidrottsanmalan.se/
https://brommaif.funktionaren.se/

