
 

På uppdrag av 
Svenska Friidrottsförbundets Veterankommitté 

hälsar Västerås FK välkommen till 

Veteran-SM inomhus 
25-27 mars 2022 i Westinghouse Arena 

 

WESTINGHOUSE ARENA 
Adressen är Kungsängsgatan 8 i Västerås, 600m från Järnvägsstation. Hallen har 4 rundbanor, 8 banor för 60 m 
och 60 m häck, 2 höjdbäddar, 1 stavbädd, 3 gropar för längd och tresteg och en kulring. Kula och vikt genomförs 
med utomhuskulor.  
 

 
RESTRIKTIONER 
            Vi följer de restriktioner som gäller under mästerskapet. 
 
DAGSPROGRAM OCH PREL. TIDER: 
 

Fre 25 mars, kl. 17.00-
21.00 
3000 m, längd, vikt 
K60+/M60+ 
 

 

Lör 26 mars, kl. 09:00-
20.00  
60m, 400m, 1500m, 
4x200m, stav, höjd, kula 
 

 

Sön 27 mars, kl. 09:00-
16.00 
60m häck, 200m, 800m, 
tresteg, vikt K35-55/M35-
55

ANMÄLAN OCH AVGIFT:  
Anmälan görs på www.webathletics.se. Sista anmälningsdag är torsdagen den 17 mars. Din förening faktureras i 
efterhand. Om du vill betala din egen startavgift ska det göras till BG 5682-6019 senast måndag den 21 mars. Ange 
namn och förening vid inbetalning. Anmälan till stafetterna sker på plats senast 2 timmar innan utsatt starttid. 
Avgift: Individuell start: 140 kr/gren, stafett: gratis. Efteranmälan fr.o.m. 18 mars: 280 kr (i mån av plats)  

 

 
PM/TIDSPROGRAM/STARTLISTA:  

Läggs ut på https://www.vasterasfriidrott.se/veteran-sm-inomhus-2022/ senast måndag 21 mars.  
 

REKORD: 
Rekord uppmärksammas och premieras med frukostbiljetter och övernattningar på Scandic. 
 

KAMRATMÅLTID: 
Lördag den 26 mars på Scandic Västerås kl. 18.00-22.00. kostnad: 229 kr exkl dryck. Max antal platser är 100. Först 
till kvarn.  
Måltiden serveras som buffé och kommer innehåll en kötträtt, en fiskrätt och en veganrätt. 
OBS! Kamratmåltiden måste förbokas tillsammans med ev specialkost till henrik@vasterasfriidrott.se senast 
torsdag 17 mars. Måltidskostnaden betalas till BG 5682-6019 i samband med anmälan. Vid utebliven betalning 
faktureras föreningen. 
 
 

KIOSK:  
Kioskservering under tävlingen med bl.a. pastasallad, toast, korv, smörgåsar, frukt, kaffe, te och dryck.  

 
LOGIFÖRSLAG:  
             Scandic Västerås, Pilgatan 33. 

IVSM-erbjudande: Enkelrum 910 kr/natt ink frukost. Dubbelrum 1010 kr/natt ink frukost 
OBS! Kan endast bokas via mail till vasteras@scandichotels.com. 
Ange i mailet: 
IVSM 

• Ankomstdatum 

• Antal nätter 

• Namn 

• Telefonnummer 
Bekräftelse får du i vändande mail. 
Avstånd ca. 800 m från hotellet till hallen. Vägbeskrivning 

 

 
FÅGOR:  

Tävlingsledare Henrik Astfors: henrik@vasterasfriidrott.se, 070-281 07 57 
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