
-spelen 
8-9 augusti 2020 
på Sannerudsvallen i Kil 

 
                                                 Grenprogram 
Lördag 
M*  100m längd spjut slägga 
P15 80m längd spjut slägga 
P13 60m längd spjut slägga 
P12 60m längd spjut slägga 
P11 60m längd spjut 
K*   100m höjd kula slägga 
F15 80m höjd kula slägga 
F13 60m höjd kula slägga 
F12 60m höjd kula slägga 
F11 60m höjd kula 
F10 60m längd kula boll 
F9   60m längd kula boll 
F8   60m längd kula boll 
F7   60m längd kula boll 
Racerunning 100m 400m 

Söndag  
M*   800m höjd kula diskus 
P15 800m höjd kula diskus 
P13 800m höjd kula diskus 
P12 800m höjd kula diskus 
P11 800m höjd kula 
P10 60m längd kula boll 
P9   60m längd kula boll 
P8   60m längd kula boll 
P7   60m längd kula boll 
K*    800m längd diskus spjut 
F15 800m längd diskus spjut 
F13 800m längd diskus spjut 
F12 800m längd diskus spjut 
F11 800m längd spjut 
 

  
*P/F17 och P/F19 som tävlar i seniorklass kastar med rätt vikt för åldersklassen. Det vill säga inte 
seniorvikter. 
 
På grund av Covid-19 har vi fått anpassa vår tävling och vi kommer kunna ta emot maximalt 8 
deltagare/gren och klass i löpningar och 10 deltagare/gren och klass i samtliga teknikgrenar. 
Anmälan görs direkt på Easyrecord, när grenen är full går det inte att anmäla, så det är först till 
kvarn! 
 
Varje aktiv kommer endast få ha med en förälder/ledare på plats som kommer få vistas utanför 
staketet som vi bygger upp för att följa restriktionerna. Förälder/ledaren kommer kunna se 
grenen från staketet. Mer information om detta publiceras i PM:et. 
 
Anmälan: Görs på www.easyrecord.se 
tidigast 16:e juli klockan 16.30 
Anmälningsavgift: 85kr/gren, faktureras i 
efterhand. Efteranmälan i mån av plats och 
mot dubbel avgift. 
Tidprogram och PM: Finns på 
www.easyrecord.se. Ett preliminärt 
tidsprogram ligger ute redan när ni anmäler. 
Ett fullständigt tidprogram och PM kommer 
publiceras senast 4 augusti. 

Nummerlappar: Lämnas ut vid sekretariatet. 
Medalj: Till de tre främsta i varje gren. Plakett 
till dem som tar Goliatrekord. 
Övriga upplysningar: Ingen servering tillåts 
enligt FHM:s rekommendationer  men butiker 
finns i närheten. Annan information kan fås 
genom Kils AIK Friidrotts webb eller via e-post 
kansli@kilsfriidrott.se 

http://www.easyrecord.se/
http://www.easyrecord.se/

