
Västsvenska Friidrottsförbundet 

inbjuder till   

Inomhus-DM 2023 

                           
På uppdrag av Västsvenska Friidrottsförbundet  

hälsar Halland välkommen till Tresteget, Varberg,  

lördag–söndag 7–8 januari 2023 

 

DM-KLASSER OCH GRENAR 

Klass Född år Tävlingsgrenar lördag  Tävlingsgrenar söndag 

P/F13 2010-2011    60mH, 200m, tresteg, höjd, kula 60m, 800m, längd, stav 

P/F13 2010-2011 Paragrenar 60m, längd, kula 

 

P/F15 2008-2009  60mH, 200m, tresteg, höjd, vikt 60m, 1 000m, längd, stav, kula 

P/F15 2008-2009 Paragrenar 60m, längd, kula 

P/F15 2008-2011     Stafett 4x200m 

 

P/F17 2006-2007  60mH, 200m, längd, stav, vikt 60m, 1500m, tresteg, höjd, kula 

P/F17 2006-2007 Paragrenar 60m, längd, kula 

 

M/K 1989-2005  60mH, 200m, 1500m, längd, stav, kula 60m, 3000m, tresteg, höjd, vikt 

M/K -2005 Paragrenar 60m, längd, kula, 

  Rullstol 60m, Framerun 60m 

M/K -2007    Stafett 4x200m 

  

MV/KV -1988  60mH, 200m, 1500m, längd, stav, kula 60m, 3000m, tresteg, höjd, vikt 

 

YTTERLIGARE INFORMATION 

Tävlingsklasser  

P/F13: Klasserna är ej tillåtna för ungdomar födda senare än 2011. För klasserna P/F13 gäller även att 

det är tillåtet att tävla i vikt i P/F15, eftersom vikt inte finns representerat i P/F13. Deltagande i P/F15 

vikt sker dock enligt de förutsättningar som gäller för P/F15.  

Veteranklasser: Femårsintervall 35 – 85 år.  

Paragrenar: Klassificerade deltagare ska anmäla detta i mail till arrangören vid anmälan. Klassificering 

kommer att noteras i resultatlistan. DM-medaljer tilldelas dock endast enligt placering i grenen enligt 

ovan.  



Deltagande 

Tävlingen är endast öppen för aktiva registrerade i förening tillhörande Västsvenska 

Friidrottsförbundet.  

Tävlingsstart 

Båda tävlingsdagarna kl 10.00.  

PM och tidsprogram 

PM med ytterligare information om tävlingen kommer inom kort att presenteras på Västsvenska 

Friidrottsförbundets: https://www.friidrott.se/Distrikt/vastsvenska/tavlingar/dm-tavlingar2023/.  

Tidsprogram presenteras på hemsidan senast måndag 2 jan 2023. 

För frågor om tävlingens genomförande, kontakta arrangören via mail: idm23.vfif@gmail.com  

För frågor av tävlingsteknisk art, kontakta Västsvenska Friidrottsförbundet: 

andreas.carlsson@friidrott.se 

 

ANMÄLAN 

Ordinarie anmälan 

För samtliga grenar exkl paragrenar och stafett sker anmälan direkt i AthletiComp: 

https://athleticomp.azurewebsites.net/Registration/competition eller via länk från Västsvenska 

Friidrottsförbundets hemsida. Anmälan till ordinarie avgift senast torsdag 22 december (OBS 

tidigarelagd anmälan med anledning av jul- och nyårshelg). 

Paragrenar: Samtliga anmälningar tas emot via mail: idm23.vfif@gmail.com. Anmälan till ordinarie 

avgift senast torsdag 22 december. OBS att ev klassificering ska anges vid anmälan.  

Stafett: Endast anmälan på plats under söndag 8 jan senast kl 12.00. 

Efteranmälan 

För samtliga grenar och paragrenar, exkl stafett: Via mail för paragrenar samt i AthletiComp för övriga 

grenar, i mån av plats, senast torsdag 5 januari. Ingen efteranmälan 6 januari eller på plats. 

Stafett: Endast anmälan på plats under söndag 8 jan senast kl 12.00.   

Anmälningsavgift 

P/F13, 15 och 17: 70 kr  

M/K och MV/KV: 90 kr 

Stafett: 200 kr/lag 

Efteranmälan individuella grenar: dubbel avgift 140 respektive 180 kr. 

Samtliga avgifter faktureras i efterhand, för inbetalning till Västsvenska Friidrottsförbundet. 

 

LOGI 

Söker du boende kontakta gärna: https://visitvarberg.se/arkiv/sova  

Du kan också kontakta direkt: Destination Apelviken: http://www.apelviken.se/.  

Vi kan även rekommendera boende på Varbergs Stadshotell & Asia Spa: 

http://www.varbergsstadshotell.com  

 

 

VARMT VÄLKOMNA TILL VARBERG OCH TRESTEGET! 

IF Rigor, Varbergs GIF Friidrott, Falkenbergs IK, IFK Halmstad och Laholms IF 
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VARBERGS GIF FRIIDROTT   

 

 

 

 

                                        

 

                                    

 

                     

           

                               
 

 

 

 

https://www.martinssonsfastigheter.se/
https://www.nts-varberg.se/
https://www.apelviken.se/
http://www.xlntreklamvarberg.se/
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