
28/2–1/3 2020

 DAGSPROGRAM
 Fredag 28 februari (starttid 17.30)
 3000m,  Längd,  Kula K65+ / M65+

 Lördag 29 februari (starttid 09.00)
 60m,  400m,  1500m,  4x200m,  K Stav,  Höjd,  Vikt  
 (Vikt genomförs utomhus på Malmö Stadions kastplan)

 Söndag 1 mars (starttid 09.00)
 60m Häck,  200m,  800m,  M Stav,  Tresteg,   
 Kula K35-60 / M35-60

ANMÄLAN & AVGIFTER
Anmälningsavgift 140 kr/gren och efteranmälan vid mån 
av plats 280 kr. Anmälan senast fredag den 14 februari, 
föreningarna faktureras i efterhand. Om du själv ska  
betala din startavgift. Betala till BG 973 – 5168,  
ange ditt namn vid inbetalning.

Kan du inte anmäla dig enligt ovan,  
går det bra att maila info@mai.se

Anmälan sker via: www.easyrecord.se 

FÖR UTLÄNDSKT DELTAGANDE GÄLLER
I de tillfällen som det blir försök kan endast svenska 
deltagare nå finalen och om det i teknikgrenar är mer än 
8 deltagare i en åldersklass kan endast svenska deltagare 
få göra de sista 3 hoppen/kasten. 

BOENDE
MAI rekommenderar boende på Quality Hotel The Mill  
på Amiralsgatan nära Triangeln.  
Uppge kampanjkod: VETERANSM
 

Boka boende via:
Hemsida: Quality Hotel The Mill 
Mail: q.themill@choice.se  
Telefon: 040-664 60 00

INBJUDAN
På uppdrag av Svenska Friidrottsförbundets Veterankommité bjuder härmed Malmö AI  
in till Veteran-SM i friidrott inomhus den 28 februari –1 mars 2020.  
Tävlingen kommer att arrangeras inne i Friidrottshallen Atleticum i Malmö med start  
fredag den 28 februari kl 17.30 och avslutas ca kl 16.00 söndag den 1 mars.

VIKTKASTNING
Tävling i viktkastning kommer att ske utomhus på 
Malmö Stadion. Värmetält kommer att finnas i nära 
anslutning till ringen för alla kastare. 
Vid behov kommer väderskydd att finnas över ringen. 

(Anledningen till att vikt går utomhus är att det är 
nylagt golv i Kombihallen där vikt gick förra året och 
vid viktkastning inne i Atleticum får ingen annan gren 
ske samtidigt vilket skulle lägga till en tävlingsdag på 
dagsprogrammet).

MAT, MINGEL OCH MUSIK
För mer info, se hemsidan.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Annika Hovang, 0733–26 90 90, annika@mai.se

Startlistan uppdateras kontinuerligt.  
PM och tidsprogram presenteras på  
www.mai.se/Veteran-SM-Inomhus-2020
senast måndag 24 februari.

FÖRBESTÄLL DIN VETERAN-SM  
TRÖJA PÅ GLOBALSPORT.SE
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