INOMHUS-EM I FRIIDROTT FÖR VETERANER I ANCONA, ITALIEN
29 MARS – 3 APRIL 2016
För närmare information se arrangörernas hemsida
www.emaci2016.it
Adress till inbjudan:
www.emaci2016.it/wp-content/uploads/2015/05/entry_eng_0.18_SHORT.pdf

Anmälan
Anmälan kan ske antingen på arrangörens hemsida eller genom att skicka
anmälningsblanketten till Veterankommittén.
Oavsett vilken anmälningsmetod som du väljer gäller att om du inte har deltagit tidigare i
VVM eller VEM, skall du skicka en fotokopia av pass/körkort/ID-kort till Ulf Agrell.
Det kan ske med inscannad kopia via e-post eller med en vanlig post. Adresser finns längre
ned.
Vi ser gärna att du väljer att anmäla dig själv på arrangörens hemsida. Anmälan direkt på
hemsidan kräver betalning med kreditkort. Denna anmälan skall vara utförd och betald senast
13 februari 2016.
Väljer du detta sätt att anmäla dig, skall du gå till
www.fidalservizi.it/ancona2016/?page=login
Välj You can register yourself (athletes only) by filling in this Online Entry Form.
Du kommer då till en sida med information om priser. Längst ned skall du välja SWE för att
komma till anmälningssida för våra deltagare.
Utländska medborgare som är permanent bosatta i Sverige och som inte tidigare tävlat för
hemlandet, kan välja att tävla för Sverige. I annat fall får man istället välja att anmäla sig för
det land där man är medborgare. Har man valt att tävla för Sverige kan detta vid senare
tävling endast ändras efter ansökan till WMA, och då krävs i allmänhet ändrat
bosättningsland.
Börja med att fylla i dina personuppgifter. License number har ingen mening för svenska
friidrottare, så det fältet kan du hoppa över. När du fyllt i dina födelsedata, kompletteras sidan
med de grenar som är aktuella för din ålder.
Obs! Pass- eller ID-nummer är obligatorisk uppgift.
Markera den eller de grenar, som du skall delta i, och ange bästa resultat de senaste två åren.
Ange resultatet i det format som står till höger vid varje gren.
Har du inte något aktuellt resultat, får du ange nollor i det önskade formatet.
Dina kostnader uträknas efterhand.
Längst ned anger du att är införstådd med reglerna angående dopning och om du accepterar
att din anmälan visas på tävlingens hemsida.
När du klar trycker du på Save längst ned på sidan.

Om allt är OK, kommer du till en sida som sammanfattar din anmälan och ger dig information
om hur du kan logga in i systemet för att göra eventuell ändring av din anmälan. Sedan går
systemet vidare till PayPal, där du får betala för din anmälan. Du kan bara betala med
kreditkort (Visa eller Mastercard). När betalningen är genomförd, får du en e-post med
bekräftelse av din anmälan. Behåll gärna denna som bevis på att anmälan är mottagen.
Du kan även anmäla medföljande person. Då väljer du istället
To register as a guest choose correct type from the list and then click on the link.
Där det står Select väljer du Accompanying person och trycker på New guest.
Du kan alltid senare logga in i systemet med det kortnummer som du fått och med dina
födelsedata som lösenord (utan ’/’). Du kan då se innehållet i din anmälan samt betala om det
inte är gjort tidigare. Om du vill ändra något i din anmälan, får du kontakta Ulf Agrell (se
nedan).
När allt är klart (inkl. betalning), lämnar Veterankommittén ett godkännande till arrangören,
och du blir registrerad som deltagare.
Om du väljer att göra som vanligt, skall den officiella anmälningsblanketten eller en kopia av
den skickas ifylld till
Svenska Friidrottsförbundets Veterankommitté
Ulf Agrell
Lyckåsgatan 19
215 65 Malmö
Oavsett vad som står på blanketten, så skall blankettanmälan till Inomhus-EM för veteraner
samt inbetalning av avgifter vara kommittén tillhanda senast 7 februari 2016.
Anmälningsblanketten finns på sidan 14 i inbjudan som kan laddas ned från
www.emaci2016.it/wp-content/uploads/2015/05/entry_eng_0.18_SHORT.pdf
Om du använder anmälningsblankett - Fyll i anmälan tydligt (texta).
I anmälningsblanketten finns en möjlighet att anmäla sig till stafett 4x200 m för en kostnad på
20 euro. Bry er inte om detta. Stafettlag för olika åldersklasser tas ut på plats av våra
lagledare.
På blanketten saknas fält för klubbtillhörighet. Notera din förening på ledig plats på
blanketten.
Det finns ingen speciell blankett för medföljande. Om du önskar anmäla medföljande, fyll i en
extra kopia av anmälningsblanketten.
Samtidigt med anmälan skall inbetalning ske av anmälningsavgifter och eventuella
ytterligare frivilliga avgifter enligt anmälningsblankett samt administrationsavgift (specificera
de olika avgifterna samt namn på vem betalningen avser på inbetalningskortet) till

Plusgiro 464 93 96 – 1
Svenska Friidrottsförbundets Veterankommitté
Ivar Söderlind
Umeå
Följande omräknade belopp gäller (obligatoriska avgifter i fetstil). Observera att
administrationsavgiften 45 kronor per person är obligatorisk.

Obligatoriska avgifter
Första gren (dock ej mångkamp)
Anmälningsavgift, följande grenar
Mångkamp
Administrationsavgift

EUR
50
18
55
5

SEK
470
170
515
45

EUR
10

SEK
90

Frivillig avgift
Medföljande person

Observera! Om kursen för Euro stiger i förhållande till den ovan använda, måste beloppen
justeras och inbetalning ske genast efter anmodan.
Om du använder medicin som innehåller förbjudna ämnen måste din dispensansökan kommit
WMA tillhanda absolut senast 28 februari 2016. Läs mer om detta på veteranhemsidan under
Regler – ”Om antidopning och veteraner”.
Om något är oklart – kontakta Ditt distrikts veteranombud, eller
Ulf Agrell, tfn 040 – 96 94 88, mobil 070 – 567 00 06,
e-post: ulf.agrell@telia.com eller
Ivar Söderlind, e-post: ivar@ortrask.se

SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET
Veterankommittén

