
 

 

IJSM-IUSM17 
25–26 februari 2023 

Karlstad  

IF Göta Karlstad inbjuder på uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet till 

IJSM-IUSM17 25–26 februari 2023 i Eva Lisa Holtz Arena. 

Dagsprogram: 
Klass  Lördag  Söndag 

M22  60m, 400m fö, 1500m fö, höjd, tresteg, vikt   60mH, 400m fi, 1500m fi, stav, längd, kula 

P19  60m, 400m fö, 1500m fö, höjd, tresteg, vikt  60mH, 400m fi, 1500m fi, stav, längd, kula 

P17  60m, 400m fö, 1500m fö, höjd, tresteg, vikt  60mH, 400m fi, 1500m fi, stav, längd, kula  

K22  60mH, 400m fö, 1500m fö, stav, längd, vikt  60m, 400m fi, 1500m fi, höjd, tresteg, kula 

F19  60mH, 400m fö, 1500m fö, stav, längd, vikt  60m, 400m fi, 1500m fi, höjd, tresteg, kula 

F17  60mH, 400m fö, 1500m fö, stav, längd, vikt  60m, 400m fi, 1500m fi, höjd, tresteg, kula 

 

Anmälan och anmälningsavgift: 
Anmälan görs senast 15 februari på www.easyrecord.se  
Anmälningsavgiften är 150 kr/gren och faktureras till föreningen i efterhand. 

Efteranmälan: 
Efteranmälan sker i mån av plats förutsatt att ingen ytterligare tävlingsomgång behövs, senast 60 

minuter före resp. grenstart mot förhöjd avgift 400 kr. För stavhopp gäller 90 minuter före start. 

SM-behörighet: 
Enbart aktiva som representerar en förening som är medlem i Svenska Friidrottsförbundet kan delta i 

SM.  

Utländska medborgare kan vara SM-behörig om nedanstående villkor är uppfyllda: 

1. har varit folkbokförd och huvudsakligen vistats i Sverige i minst ett år 

2. har tillstånd från hemlandets nationsförbund att representera svensk förening 

3. inte under samma kalenderår deltar i nationellt mästerskap i hemlandet.  

Kontakta hanna.strindhag@friidrott.se för information om hur ansökan om tävlingstillstånd för 

utländska medborgare går till. 

PM och Tidsprogram: 
Publiceras på mästerskapets hemsida på smfriidrott.se efter att anmälningstiden gått ut. 

Boende: 
Se separat information på mästerskapets hemsida på smfriidrott.se. 

Kiosk och lunch: 
Det kommer finnas kiosker i arenan som erbjuder ett vanligt brett sortiment. Intresse för att förboka 

lunch skickas till sm@ifgota.se. 

http://www.easyrecord.se/


 

Kontaktinformation: 
sm@ifgota.se eller 054-21 23 27 

Välkomna till Karlstad och IJSM-IUSM17! 

 


