Inbjudan till
Till Sydöstra DM 2018
Arrangör:

Kalmar Atletklubb

Plats:

Stagneliusgatan 31 i Kalmar

Datum:

24-25:e februari 2018
Invägning 8:00-9:30 båda dagarna. Tävlingsstart klockan 10.00 båda dagarna.

Anmälan:
Anmälningsavgift:

Via registrering i databasen.
Sista anmälningsdag: 2:a februari
100 kr till Bankgiro: 132-3021
OBS! märkes: DM + klubb
50 kr till Sydöstra SF - Plusgiro: 1217570-9
OBS! märkes: DM + klubb
Det är Sydöstra SF som köper in alla medaljer och för att täcka kostnaderna har styrelsen
enligt beslut på årsmötet 2013 rätt att ta ut
en avgift för detta..
OBS! Pengarna skickas till två olika konton
(100 kr + 50 kr)

Information:

Kontakt hos KAK
Tommy Karlsson 0709-57 69 70
5435tk@telia.com
Sydöstra SF
Ulf Eriksson 073 - 955 22 69
Leif Josefsson 0370 - 710 57 mobil 073 - 970 70 58

Domare + funktionärer:

OBS!
Alla föreningar som deltar skall anmäla och ta med minst 1 domare och
1 funktionär, till båda dagarna. Dessa ska anmälas med namn till KAK.

Viktigt!
Enligt beslut fattat på ordförandekonferensen i Växjö:
För att det skall bli lättare att få arrangörer till våra DM tävlingar så måste vi alla hjälpa till. Flera
föreningar kan inte arrangera en tävling av storlek DM för att de inte har tillräckligt med funktionärer.
Därför beslutades att alla föreningar som varit medlemmar i 2 år och längre skall hjälpa till på
tävlingarna. Det kan vara allt från klovare till sekreterare och många andra uppgifter. Om föreningen
inte har domare eller funktionär kan de hyra in från annan förening efter en överenskommelse dem
emellan. Enligt årsmötesbeslut 2015 utgår en extra avgift om detta inte följs,
Funktionär 2000 kr till arrangerande förening och Domare 2000 kr till Sydöstra SF.

Boende:

Svanen hotell och vandrarhem.
Rappegatan 1, Kalmar
0480-255 80
info@hotellsvanen.se
http://hotellsvanen.se

Regler:

Vi tillämpar vid denna tävling fast anmälan i viktklasser, vilket innebär att
lyftaren måste tävla i den viktklass som hen är anmäld i.
Om lyftaren ingår i ett serielag och missar invägningen får hen lyfta i den gruppen ändå, men
räknas inte in i DM.

