
 

PM FÖR JENNYLUNDS SOMMARSPEL 

Aktiva, ledare och föräldrar hälsas varmt välkomna till Jennylunds Sommarspel 2021.  

Tävlingen arrangeras på Jennylunds IP i Bohus. Adress: Jennylundsvägen 2, Bohus 

1. TÄVLINGSEXPEDITION/CALLING  

Tävlingsexpedition vid tält på grusplanen vid södra ingången till arenan. För frågor inne på 

arenan tar du kontakt med funktionär med väst.  

2. AVPRICKNING  

Avprickning senast 60min före start.  

3. NUMMERLAPPAR  

Inga nummerlappar.  

4. ARENAN  

All uppvärmning sker utanför arenan. ENDAST deltagare och max en ledare eller 

förälder/deltagare får befinna sig på arenan under gren där deltagaren är anmäld. OBS! 

Tävlingsledning har rätt att avvisa ledare och föräldrar om det mot all förmodan skulle bli för 

mycket folk på arenan under en gren. Inne på arenan gäller folkhälsomyndighetens 

rekommendationer.  

5. UPPROP/CALLING INMARSCH - LÖPGRENAR  

Upprop sker 15 minuter innan start vid tältet på södra ingången till arenan. Ledare/föräldrar 

följer/stöttar deltagarna utanför löparbanorna.  

6. UTMARSCH  

Direkt efter avslutad gren uppmanas samtliga deltagare och ledare/föräldrar till dessa att 

lämna arenan. Utgång sker genom grind vid målet. Följ anvisad väg ut från arenan.  

7. LÖPNING  

Direkt finaler med seedning och placering utifrån tider.  

8. FÖRSTA START  

Första start sker klockan 09.30.  

9. EFTERANMÄLNINGAR  

Ingen efteranmälan.  

10. RESULTAT  

Resultat kommer att sättas upp på väggen vid garaget, samt publiceras på 

www.trackandfield.se. 



11. PRISUTDELNING  

Deltagarpris till de yngsta födda upp till 2009, delas ut efter att alla grenar är genomförda. 

Alternativt i informationen om man behöver lämna i förtid.  

12. PARKERING  

Parkering finns i direkt anslutning till arenan.  

13. SERVERING  

Försäljning av enklare förtäring kommer ske i klubbstugan. Coop/Sushi/Pizzeria finns nere i 

Bohus centrum. Vi uppmanar även alla att fylla sina vattenflaskor hemma då det kommer 

vara begränsad möjlighet till detta på plats.  

15. TOALETTER  

Toaletter finns i klubbstugan. Tänk på att hålla avstånd om kö bildas.  

16. FRÅGOR  

Besvaras av kansli@bohusif.se  

Hjärtligt välkomna  

önskar  

Bohus IF 


