
  

Åhus FIK hälsar er återigen välkomna till Åhus Indoor - fredagen den 4 till söndagen den 6 februari 
2022 i Liviushallen, Öllsjö 
 
Uppdatering av vår inbjudan efter Svensk Friidrotts förtydligande gällande restriktioner 12/1-2022: 
 

 Ingen publik kommer att tillåtas 
 Varje aktiv får bara ha med sig max 1 coach/tränare på plats 
 Löpgrenar begränsas med max 12 deltagare per åldersklass 
 Kast- och hoppgrenar begränsas med max 8 deltagare per åldersklass 
 Det är anmälan i egen åldersklass som gäller men med undantag för att anmälan i en 

åldersklass över kan göras ifall den sker på samma dag som den ordinarie klassen eller att 
den aktive bara tävlar i klassen över. Den aktive får alltså bara tävla antingen lördag eller 
söndag. Fredagen undantagen då bara en gren genomförs. 

 Efter tävling ska man skyndsamt lämna tävlingshallen. 
 För jämnare belastning under tävlingsdagarna har vi valt att flytta 14-årsklassen till lördag 

5/2. 
 För att kunna anmäla dig ska du vara född 2011 eller tidigare. 

 
I övrigt kommer vi givetvis att följa de direktiv som Svensk Friidrott publicerat på sin hemsida. 
 
 
Beräknad start är klockan 09:00 både lördag och söndag. Fredagens program kommer att avgöras 
på kvällstid med första start kring kl. 1800.  Se tidsprogram för detaljerade starter under fliken 
TÄVLINGSINFO. För veteraner gäller tävling i 5-årsklasser. 
Eltidtagning under båda tävlingsdagarna. 
 
I år har vi tyvärr fattat beslutet att ställa in vår populära prova-på tävling för att vi känner att vi ur 
trängselsynpunkt inte kan anordna denna på ett sätt som är säkert. Övriga åldersklasser kommer för 
att begränsa antalet deltagare att tävla med bara personer ur samma åldersgrupp i hallen samtidigt. 
Vi hoppas att det kan bli en mer vanlig tävling i februari 2023.  
 
Anmälan/Efteranmälan » 
Anmälan är öppen online t.o.m. 2022-01-28 
Efteranmälan är öppen online t.o.m. 2022-01-28 
 
Anmälningsavgiften är 80:-/gren för samtliga klasser. Avgiften faktureras i efterhand. 
 
Efteranmälan mot dubbel avgift och i mån av plats 
OBS! Om anmälan/efteranmälan inte går att utföra via Easyrecord så är grenen stängd! 
 
Efteranmälan kan även göras till sekretariatet på tävlingsdagen som betalas med Swish 
Tidsprogram presenteras preliminärt på hemsidan i början av februari 2022. 
 
Frågor och information: 
tavling@ahusfik.se 
 
Grenutbud – Fredag 

- K/F19/F17/F15: Viktkastning 
- P17/P15: Viktkastning 
 
Grenutbud - Lördag 

- F12/P12: 60m, 60m häck*, höjdhopp, längdhopp 
- F13/P13: 60, 60m häck*, längdhopp, kula 
- F14/P14:  60m, 60m häck, höjdhopp, stavhopp 
- Veteraner: 60m, 60m häck, längdhopp, höjdhopp, kula (i klasser från M/K35 till M/K 90) (DM i kula 
och höjd) 
  
 *Flickor 12 och 13 häckhöjd: 70cm 
 
  



  

Grenutbud - Söndag 
 
- K/M: 60m, 60m häck, höjdhopp, stavhopp, längdhopp, kula 
- F17/P17: 60m, 60m häck, höjdhopp, stavhopp, kula 
- F15/P15: 60m, 60m häck, höjdhopp, stavhopp, kula 
 
I dagsläget vet vi inte vilka restriktioner som kommer att gälla i februari, varför vi med kort varsel kan 
bli tvungna att ändra eller i värsta fall ställa in vår tävling. Vi tycker dock inte om att ställa in utan 
ställer hellre om. 
 
Varmt välkomna med er anmälan! 


