
 

 

 

KA 2 IF hälsar er hjärtligt välkomna till Sunna Open den 25 februari!  

Sunna Open är tillbaka igen efter några års frånvaro! Passa på att slipa formen inför USM och 

GM som avgörs de två första helgerna i mars! 

Grenprogram Sunna Open 25 februari 
M 60 m, 200 m, 1500 m, 60 m häck, längd, tresteg, höjd, stav, kula 

P17 60 m häck, Kula 

P15 60 m, 200 m, 1000 m, 60 m häck, längd, höjd, stav, kula 

P13 60 m, 200 m, 800 m, 60 m häck, längd, höjd, kula 

P11 60 m, 800 m, höjd, kula 

P9 60 m, 600 m, höjd, kula 

K 60 m, 200 m, 1500 m, 60 m häck, längd, tresteg, höjd, stav, kula 

F17 60 m häck, Kula 

F15 60 m, 200 m, 1000 m, 60 m häck, längd, höjd, stav, kula 

F13 60 m, 200 m, 800 m, 60 m häck, längd, höjd, kula 

F11 60 m, 800 m, höjd, kula 

F9 60 m, 600 m, höjd, kula 

 

Anmälningsavgift: 70 kr/gren för alla individuella klasser.  

 

Anmälan: Anmälan kan endast göras på http://friidrottsanmalan.se/ och senast den 16 

februari 2018. Vid många anmälningar kan vissa grenar komma att stängas innan 

anmälningstidens slut.  

 

Efteranmälningar i mån av plats och mot dubbel avgift.  

Anmälningsavgifterna kommer att faktureras respektive förening efter att tävlingen är 

genomförd.  

 

Boende: KA 2 IF har ett nära samarbete med Scandic Karlskrona samt Dragsö Camping där vi 

erbjuder förmånliga priser: 

            Scandic:   Enkelrum 610:-  

                              Dubbelrum 710:-  

                              Trippelrum 910:-  

                              Fyrbäddsrum 1110:-  

För att få tillgång till dessa priser måste bokning ske via KA 2 IF. För bokning och mer 

information, Kontakta Erik Andersson på mailadressen erik@dignita.se  

           Dragsö Camping:   Här finns flera olika sorters bekväma stugor med självhushåll och till   

                                            förmånliga priser. För bokning och mer information om stugorna, se   

                                            här: http://www.dragso.se/ka-2/ .  

                                            Vid bokning: Ange bokningskod:  KA2  

 

PM och mer info: PM och mer information om tävlingen kommer finnas på KA 2 IF:s 

hemsida: http://ka2if.sportadmin.se/sida/?ID=219482  

VÄLKOMNA TILL SUNNAHALLEN DEN 25 FEBRUARI!  

http://friidrottsanmalan.se/
http://ka2if.sportadmin.se/sida/?ID=219482

