
 

 

IFK Helsingborg har nöjet a� inbjuda till Folksam Challenge
21 augusti på Hedens idro�splats, Helsingborg
Huvudtävlingen startar klockan 14:00

 
 
 
 
 
Grenprogram 

Kvinnor 
Folksam Challenge:  800 m – 5000 m - Tresteg  
Folksam Challenge premium:  400 mh – Stav 
Extra gren: 100 mh och 200 m 
Män 
Folksam challenge: Höjd – Tresteg – Spjut 
Folksam challenge premium: 110 mh – 200 m 
Extra gren premium: Diskus
Extra gren 110 mh 91,4 cm  
Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet 
deltagare per gren, samt att i löpgrenarna 
indela de anmälda i heat (glöm därför inte bort 
årsbästa i anmälan).   
 

Anmälan & Anmälningsavgift 
Anmälan sker senast 14/8 online via Folksam 
Challenges hemsida. Anmälningsavgiften är SEK 
150:- per deltagare och gren. Avgiften 
faktureras till föreningen. 
 

Efteranmälan 
Kan göras i mån av plats förutsatt att ingen 
extra tävlingsomgång behövs, senast en timme 
före grenstart mot förhöjd avgift av SEK 300:-. 
Faktureras i efterhand.  
 

Återbud 
Återbud kan lämnas senast klockan 16:00 den 
20/8 till folksamchallengehbg@hotmail.com.  
 

Prispengar  
1:a  SEK 2500:-, 2:a 1500:- och 3:a 750:-.  
1:a  SEK 1500:-, 2:a 1000:- och 3:a 500:-. 
 
Utbetalning sker till förening eller mot faktura. 

 
 

 
 
 
Resa till Helsingborg  
Till Helsingborg tar man sig med flyg antingen 
till Ängelholm flygplats (AGH), Malmö/Sturup 
flygplats (MMX) eller Köpenhamn/Kastrup 
flygplats (CPH). Från alla tre alternativ finns 
goda förbindelser med både flygbuss och tåg. 
Goda resemöjligheter ger tågen även om du 
inte reser från en av flygplatserna, då gäller 
både SJ och Öresundstågen.  
 

Boende & Transport  
Under Folksam Challenge 21/7 2016 erbjuder 
Nordic Choice Hotels sin idrottsrabatt på logi till 
samtliga. Länk till bokning finns under fliken logi 
på Folksam Challenges hemsida. 
Från Helsingborg central går busslinje 1 (ett) 
direkt till Hedens idrottsplats (hållplats Heden) 
på cirka 15 minuter. Det kommer även erbjudas 
begränsad transport med minibuss från hotellet 
direkt till arenan, mer information om det 
kommer längre fram. 
 

Kontakt  

Frågor angående tävlingen/arrangemanget 
kontakta Patrick Malmquist 

Karin
 

Olsson
Frågor angående grenar 
kontakta  Kenth Olsson

 
eller 

eller Lise Bredberg

För övriga frågor: 
folksamchallengehbg@hotmail.com

  

 
Hemsida: www.folksamchallenge.se

 

Facebook: @folksamchallengehelsingborg

  

 

Varmt välkomna! 

eller 

0733 203899
0709 240793

0706 947124
0730 859100


