Veteranfriidrott
SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDETS VETERANKOMMITTÉ

Anmälan till Veteran-VM i Perth, AUS 2016
För information, se arrangörernas hemsida
www.perth2016.com/
Inbjudningshäfte finns på
www.perth2016.com/wp-content/uploads/2015/07/Perth-2016-Handbook-PDF.pdf
Anmälan kan ske antingen på arrangörens hemsida, vilket vi helst ser, eller genom att skicka
anmälningsblanketten till Veterankommittén.
Anmälan via arrangörens hemsida
Om du väljer att anmäla dig på arrangörens hemsida, skall du gå till
www.perth2016.com/
Där väljer du Enter Now. Där står en del allmän information om anmälan.
I högermenyn skall du sedan välja Online Registration. Då kommer du direkt till anmälan.
Följ anvisningarna och fyll i önskade uppgifter. I samband med anmälan över hemsidan måste
du också betala avgifterna för att anmälan skall bli godkänd. Betalningen sker direkt till
arrangören med användande av kreditkort. Veterankommittén kommer att granska anmälan,
och när vi har godkänt den, är den klar och registrerad för startlistor m.m. Vi har också
möjlighet att uppdatera fakta i anmälan, om det är något som du vill ändra. Anmälan på
hemsidan skall vara gjord absolut senast torsdagen 25 augusti, men helst tidigare, eftersom vi
måste hinna gå genom de sista anmälningarna. Om det är första gången som du deltar i ett
Veteran-VM, skall du komplettera anmälan med att skicka en kopia av ditt pass, körkort eller
annan id-handling med foto och fullständiga födelsedata till Ulf Agrell (adress, se nedan). Det
går bra att scanna in denna kopia och skicka med e-post till ulf.agrell@telia.com

Anmälan via Veterankommittén
Om du väljer att skicka in anmälning på papper, skall den officiella anmälningsblanketten
eller en kopia av den användas. Denna skall skickas ifylld senast 20 augusti till nedanstående
adress. Om det är första gången som du deltar i ett Veteran-VM, skall du komplettera anmälan
med kopia av ditt pass, körkort eller annan id-handling med foto och fullständiga födelsedata.
Svenska Friidrottsförbundets Veterankommitté
Ulf Agrell
Lyckåsgatan 19
215 65 Malmö
Anmälningsblanketterna kan laddas ned från veteranhemsidan (veteran.friidrott.se) eller kan
beställas hos veteranombud eller Veterankommittén.
Det är även möjligt att registrera ’medföljande’. Denna person får då samma information som
deltagarna får samt ackrediteringskort för transport i Perth. Namn på medföljande skickas
samtidigt som anmälningsblanketten skickas in.
Om du skickar anmälningsblankett till Veterankommittén (Ulf Agrell) skall samtidigt med
anmälan inbetalning ske av anmälningsavgifter och eventuella ytterligare frivilliga avgifter
enligt nedan 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
WMA-registreringsavgift
Anmälningsavgift, per gren
(exkl. mångkamp, marathon/halvmarathon)
Anmälningsavgift mångkamp
Anmälningsavgift marathon/halvmarathon
Administrationsavgift

AUD
115
55

SEK
730
350

95
80
8

600
510
45

20
10
90
60
30

130
65
570
380
190

Ej obligatoriska avgifter
Resultatlista, CD eller USB-minne, hemskickad
Resultatlista, pdf-format via e-post
Get-together Party (onsdagen 2 november)
Medföljande
Medföljande, barn under 14 år

Observera! Om kursen för Australisk dollar (AUD) stiger i förhållande till den ovan använda,
måste beloppen justeras och inbetalning ske genast efter anmodan.

Ingen anmälningsavgift för stafett 4x100 m eller 4x400 m, men varje land får bara ställa upp
med ett lag i varje åldersgrupp och kön.
Om du använder anmälningsblankett - Fyll i anmälan tydligt (texta) – observera att blanketten
skall vara undertecknad på sidan 2.
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, tfn 090 – 786 54 57, e-post: ivar@ortrask.se

SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET
Veterankommittén

