
TÄVLINGSARENA
Atleticum, Eric Perssons väg 53, 217 62 Malmö. 
Uppvärmningsarena: Kombihallen (50 meter från Atleticum).

DATUM
17–19 februari 2023.

Starttid fredag 17/2 kl 16.00 och  
sluttid söndag 19/2 kl 16.00.

ANMÄLAN
Anmälan sker via www.easyrecord.se 
senast tisdag 7 februari. 

AVGIFT 
Anmälningsavgiften är 200 kr per deltagare och gren och 
föreningarna faktureras i efterhand.

EFTERANMÄLAN 
Efteranmälan mottages i de fall det inte leder till en extra 
tävlingsomgång, dock senast 60 minuter (90 minuter för 
stavhopp) före tävlingsstart mot en avgift på 500 kr per 
deltagare och gren.

UTLÄNDSKA MEDBORGARE
Utländsk medborgare kan vara behörig att delta i ISM  
förutsatt att den tävlande har varit folkbokförd och 
huvudsakligen vistats i Sverige i minst ett år, har tillstånd 
från hemlandets nationsförbund att representera svensk 
förening och inte under samma kalenderår deltar i nationellt 
mästerskap i hemlandet. Kontakta hanna.strindhag@friidrott.
se för information om hur ansökan om tävlingstillstånd för 
utländsk medborgare går till.

DAGSPROGRAM

På uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet hälsar  
Malmö AI och Malmö stad alla hjärtligt välkomna till 

2023 års Svenska Mästerskap i Friidrott Inomhus.

FREDAG 17 FEBRUARI 2023

LÖRDAG 18 FEBRUARI 2023

SÖNDAG 19 FEBRUARI 2023

ISM 2023MALMO.SE

Senast uppdaterad: 2023-02-02, kl 12:12

Kvinnor Män
800m fö 800m fö
3000m fi 3000m fi
Kula Kula

Kvinnor Män
60m häck 60m häck
200m fi 200m fi
400m fi 400m fi
1500m fi 1500m fi
Höjd Längd
Tresteg Stav

Parafriidrott 
Rullstol, FR, Stående klass: 800m 

Kvinnor Män
60m 60m
200m fö 200m fö
400m fö 400m fö
800m fi 800m fi    
1500m fö 1500m fö
Stav Höjd
Längd Tresteg
Vikt Vikt

Parafriidrott 
Rullstol, FR: 60m,  
Stående klass: 60m, längd, höjd, kula 

https://www.easyrecord.se/
https://ism2023malmo.se/


LEDARE
Ledare anmäls klubbvis senast tisdag den 14 februari 2023 
via detta formulär.

Varje klubb får ha en ledare per anmäld. Ledare/tränare  
som ej är föranmälda kommer att få lösa entré.

ENTRÉ
Biljettförsäljning öppnar under december månad.  
Försäljning via länk på www.ISM2023MALMO.se

TÄVLINGSLÄKARE
Tävlingsläkare finns på tävlingsarenan.

FÖRENINGSTÄLT/BEHANDLARE  
I UPPVÄRMNINGSARENAN
Det finns platser för föreningstält/behandlare  
i uppvärmningsarenan. 

Anmälan via detta formulär, senast tisdag 14 februari 2023.

BOENDE
Se hemsidan www.ISM2023MALMO.se

MATERBJUDANDE
Kiosken kommer att ha försäljning av 
enklare förtäring. Vid entrén finns grillen 
som har korv och hamburgare. 
 
Kaffemoppen, Fogarolli, finns också  
på plats vid entrén om man är sugen  
på Espresso, Cappuccino eller annat  
”finkaffe”.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Annika Hovang, 0733–26 90 90,  
annika@mai.se

Senast uppdaterad: 2023-02-02, kl 12:12

CENTRALA SPONSORER

ARRANGERAS AVI SAMARBETE MEDLOKAL SPONSOR

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5klPfAcq376nio4ahrY0yCXFjnrnOWZskFcB6J9LdAhNaqw/viewform
https://www.ISM2023MALMO.se
https://docs.google.com/forms/d/1PUZNTyxvFmH8GqUNwcJs68HWSedP1Pht_Bl4Ved2l5s/viewform?hl=sv&hl=sv&edit_requested=true
https://www.ISM2023MALMO.se/boende
mailto:Annika.Hovang%40mai.se?subject=

