
 
 
 

Ullevi Vikingen inbjuder till: 
 

GÖTEBORGS INOMHUS 
Lör-Sö 5-6/2 2022 i Friidrottens Hus 

 
 
 
 
 

    
      Lördag 5/2 Söndag 6/2 
 

     K 60, 200, 400, 800, 3000, 
  stav, tresteg, längd, höjd, kula 
  F17/16    60, 200, 400,1500, stav, tresteg, längd,  
  höjd, kula  
 F15 60, 200, 1000, stav, tresteg, längd,  
  höjd, kula  
   
   
 F14  60, 200, 1000, stav, tresteg, längd, höjd, 

kula 
  F13  60, 200, 800, stav, tresteg, längd, höjd, 

kula 
  F12  60, 600, längd, höjd, kula  
 
  M 60, 200, 400, 800, 3000,    
   stav, tresteg, längd, höjd, kula 
  P19 Kula  
 P17/16 60, 200, 400,1500, stav, tresteg, längd,  
  höjd, kula  
 P15 60, 200, 1000, stav, tresteg, längd,  
  höjd, kula  
  
  
 P14  60, 200, 1000, stav, tresteg, längd, höjd, 

kula 
 P13  60, 200, 800, stav, tresteg, längd, höjd, 

kula 
 P12  60, 600, höjd, längd, kula 
 
  
 P/F 12  4 försök för alla i längd/kula. Final direkt 60. Medaljer till alla 

 
Nedan finner ni viktig information inför er anmälan av årets Göteborgs Inomhus! 

 

   OBS Resultattävling Fredagkväll 4/2 (ca kl 18-20) 
Gren: 60m häck  
 
Klasser: P/F 15, P/F 17, P19, M/K (försök ca kl 18-19, finaler ca kl 19-20) 
 
Anmälan & Avgift: Senast den 26 januari & 50, -/anmäld start faktureras i efterskott 
 
 
 

 



 
 

 
Anmälan eller ”av-anmälan” Senast torsdag den 27 januari via track and field  
  
Då alla grenar i varje klass går på en dag finns det en större risk för grenkollision i tidsprogrammet. Hör 
av er om ni skulle vilja göra en ändring i anmälan efter att tidsprogramet publicerats, senast torsdag 3/2.  
  

Vaccinationsbevis ALLA aktiva & ledare över 18 år kommer behöva för att delta/tillgång 
till arenan uppvisa antingen ett: 

  1. Giltigt vaccinationsbevis + legitimation 

  2. Negativt PCR provsvar max 48 timmar gammalt. Alternativt 
motsvarande.  

   

  Alla under 18 år uppmanas att vara vaccinerade för att delta.  

 

Ingen publik tillåten Tävlingen kommer att livestreamas båda dagarna.  

Tidsprogram/PM  Ullevi Vikingens hemsida från och med tisdag 1/2 

Avgifter M/K-P/F15 120,-/gren  P/F14-10 100,-/gren faktureras i efterhand 

   I heat med farthållare tillkommer 100,- faktureras i efterhand   

Efteranmälan  I mån av plats till dubbel avgift 

Upplysningar vikingen@ullevi.nu 

 

 

Välkomna! 
 
  

https://www.trackandfield.se/anmal?compID=561
mailto:vikingen@ullevi.nu

