
 

 

 

Tävlingsanmälningar, IFK Växjö, 2017 

 

Nu är sommarsäsongen i gång. Beträffande anmälningar så gäller följande: 

 

• Anmälningar ska i möjligaste mån lämnas gruppvis, och via din tränare.  

 

• Efter önskemål så testar vi att tillåta flera starter för ungdomar upp till 14år: 

anmälan i max 4 grenar per dag, alternativt 6 grenar för en tvådagars. 

Undantag mångkamp givetvis. Observera följande: 

o Observera att det är upp till tränarna/föräldrarna att bedöma vad som är 

lämplig belastning i fråga om tävlingsstarter för de aktiva.  

o All efteranmälan, samt alla starter som inte utnyttjas (om inte sjukdom 

eller dylikt inträffat) kommer att få betalas av den aktive själv, eller 

dennes förälder.  

o Anger man för många grenar i anmälan, så stryks de sista. 

 

• Anmälan ska vara hos kansliet senast kl. 09:00 sista anmälningsdag. Inträffar 

sista anmälningsdag på en helg, så är det kl. 09 sista arbetsdag innan som 

gäller. Observera specialregel för vecka 27-31. 

 

• Mejla till anmalan@ifkvaxjo.se, och helst ett mejl per tävling.  

 

• OBSERVERA att anmälan ibland kommer att hanteras av någon ej ”fullt 

friidrottskunnig” som inte vet alla efternamn o födelseår. Därför ska ALL 

anmälan innehålla: Tävling, (om den inte är allmänt känd även datum) Namn, 

födelseår, tävlingsklass och gren/grenar. Vill ni ha med pers/årsbästa i 

anmälan, så måste detta skrivas dit. 

 

• ALL efteranmälan sköts av den aktive själv eller dennes tränare. Detta 

innebär även att betala efteranmälningsavgiften kontant på tävlingsplats. 

Om arrangören inte har den servicen så sätter man in beloppet på IFK Växjö´s 

bankgiro 658-9212. Undantag endast för äldre aktiva om ”synnerliga skäl 

föreligger”. 

 

Sommarstängt på kansliet 

Under vecka 27-31 så kommer kansliet mestadels att vara stängt. Detta innebär: 

 

• Under vecka 27-31 måste därför anmälan vara inne senast kl. 09:00 måndag, 

onsdag respektive fredag så vi hinner skicka den i tid för ordinarie 

anmälningstid. Anmälan görs endast vid dessa tillfällena i veckan. 

 

• Under dessa veckor så är kansliet normalt inte bemannat. För äldre aktiva  

som önskar hjälp med resa/logi meddela era önskemål per mejl i god tid,       

så löser vi det. 

 

Hälsar IFK Växjö´s kansli genom Fredrik Ahlström 

mailto:anmalan@ifkvaxjo.se

