
LM inde 
22. februar 2014   

DGI inviterer hermed til inde mesterskaber i atletik 2018  
 Stævnet afholdes den 3. marts 2018 i Marselisborghallen Stævnet starter lørdag kl. 10.00 og forventes afsluttet kl.ca. 20.30  Afgang Silkeborg Atletikstadion: kl. 08.30. Forventet hjemkomst: Efter hånden som deltagerne bliver færdige.  Deltagelse:  Du kan max. deltage i 4 øvelser.  Stævnets afvikling Der konkurreres individuelt i hver aldersgruppe. Bemærk at 10 – 13 år er årgangsopdelt. Der er 4 forsøg fra 14 år og op i længde/3-spring og kugle, øvrige deltagere har 3 forsøg.   Øvelser 

Piger/drenge 10 år og 11 år Piger/drenge 12 år og 13 år Piger/drenge 14 - 15 år Piger/drenge 16 - 17 år M/K Senior 
2007 og 2006 2005 og 2004 2003 og 2002 2001 og 2000 1999 – 

60 m  800 m Højdespring Længdespring Kuglestød  

60 m  60 m hæk 800 m Stangspring Højdespring Længdespring Kuglestød  

60 m  60 m hæk 800 m Stangspring Højdespring Længdespring Trespring Kuglestød 

60 m  60 m hæk 800 m Stangspring Højdespring Længdespring Trespring Kuglestød 

60 m  60 m hæk 800 m Stangspring Højdespring Længdespring Trespring Kuglestød 
     Præmier  Medalje til de 3 bedste.  Tidsskema         Deltagerliste, tidsskema, dommerliste m.m. lægges på DGI’s hjemmeside uge 7.  Tilmelding  Til din træner senest d. 20. februar 2018.  Kontaktperson Per Mortensen, percmortensen@outlook.dk, tlf. 2360 7721.  Salgsbod: I lighed hed sidste år, har vi fået lov til at have salgsboden i hallen under stævnet. Sidste år gav det et pænt overskud til klubbens ungdomsarbejde. Vi skal derfor bruge nogle forældre til at stå i boden, ligesom vi gerne vil have jer til at komme med kage, boller, frugt eller lignende, der kan sælges under stævnet.  __________________________________klip_______________________   LM-inde den 3. marts 2018  Navn_____________________________ Fødselsdato__________________  Jeg vil gerne deltage i følgende øvelser___________,__________,___________,___________  Vi kører derud ___ / hjem ___ og kan have _______ deltagere med.  Vi kan hjælpe til i boden fra kl. ______ til kl. _______    Vi kommer med:_____________________________________  Navn:___________________ Tlf. _______________ Mail:____________________________ 


