Landskrona Atletklubb
inbjuder till

Junior-SM den 26-27 september
Tävlingsplats:

Puls Arena i Landskrona

Invägning:

9.00-10.00 båda dagarna

Tävlingsstart:

11.00 båda dagarna

Anmälningsavgift:

500 kr per deltagare insätts i samband med anmälan
på STF:s bankgiro: 136-1534

Anmälan skickas till patrikhelgesson@hotmail.com
Uppge förening, deltagare, viktklass, licensnummer samt ansvarig ledare
med mobilnummer och e-postadress.
Sista anmälningsdatum är den 4:e september 2020
Frågor?

Ring Patrik på 0733-520522

Preliminär viktklassfördelning:
Lördag 26/9

Damer: 45, 49, 55, 59 och 64
Herrar: 55, 61, 67, 73 och 81

Söndag 27/9

Damer: 71, 76, 81, 87 och +87
Herrar: 89, 96, 102, 109 och +109

Specificerat program och ev. ändringar kommer att meddelas snarast efter
anmälningstidens utgång.
Tävlingen genomförs enligt Svenska Tyngdlyftningsförbundets
tävlingsbestämmelser. Tänk på att minsta vikt att lyfta är 21 kg för damer.
Minsta vikt är 26 kg för herrar.
OBS! Vi kommer följa alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten,
tävlingens genomförande är beroende av att gällande rekommendationer
gör det möjligt att både resa och samlas på ett säkert sätt.
Boende:

Se kommande sidor.

Välkomna!
Landskrona Atletklubb

Boende under er vistelse i Landskrona
Vi kan varmt rekommendera Mötesplats Borstahusen

Vill ni bo bra när ni är i Landskrona under J-SM, då kan vi varmt rekommender er att boka en
stuga precis vid havet! Ni kan inte bo bättre när ni är här! De har en liten butik vid
incheckningen plus att det finns en Ica butik inom 10 minuters gångavstånd. Gå in på deras
hemsida för mer information https://www.motesplatsborstahusen.se/sv
Bokning till Daniel Zaunders daniel@motesplatsborstahusen.se bokningskod: ”J-SM Landskrona”

Närmast väg till tävlingshallen är den gula som är helt ny! Tar 5 min med bil.

Andra boende i Landskrona

Hotel Öresund
Vi har vårt fina nybyggda Hotel Öresund om ni hellre önskar bo på hotell
https://www.hoteloresund.se/

Hotel Chaplin
Vi har Hotel Chaplin som är ett gammalt spannmålsmagasin från 1870
http://www.hotelchaplin.se/

Hamnhotellet Kronan
Vi har Hamnhotellet Kronan http://www.hamnhotelletkronan.se/
Väljer ni att bo på något av hotellen bor ni central och det tar ca 7 minuter med bil till
tävlingshallen.

STF Landskrona Vandrarhem
Önskar ni bo på vandrarhem https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stflandskrona-vandrarhem/ Tar knappt 5 minuter med bil till tävlingshallen.

Hoppas att ni hittar något boende som passar er bra!
Välkomna till J-SM i Landskrona 26-27 september 2020!

