Inbjudan
Universitets SM i klassisk Styrkelyft 2022

ARRANGÖR

Svenska Styrkelyftförbundet

DATUM

27-28 augusti 2022

PLATS

IKSU sport

Sportgränd 7, 907 36 Umeå

FÖRUTSÄTTNINGAR För att delta vid mästerskapet 2022 måste deltagaren:
•
•
•
•

vara född mellan 1997.01.01 – 2005.12.31 (alla tävlar som seniorer).
vara medlem i förening hos både Svenska Styrkelyftförbundet & Sveriges Akademiska
Idrottsförbund och vara inskriven på ett universitet/högskola.
ha tävlingslicens för Svenska Styrkelyftförbundet 2022.
Obs! Du tävlar för ditt universitet, men licensen står på din förening.
För medlemsskapfrågor i SAIF kontakta, adam.stigborn@saif.se alt. hitta din SAIF-förening HÄR
För medlemsskafrågor i SSF kontakta, kansli@styrkelyft.se alt. hitta din förening HÄR

För att RFs SM tecken ska delas ut gäller att vara minst två deltagare per viktklass och ifrån
olika föreningar. Ifall flera tävlar ensamma i klassen tävlar dessa på poäng (koeffecient) för
att RFs SM tecken ska delas ut.
I övrigt gäller SSFs Tävlingsregler såsom ordinarie viktklasser, dam, herr, godkänd
tävlingsutrustning etc.
KVALIFICERING

Ett godkänt resultat i klassisk Styrkelyft måste finnas i rankingen i SSFs
Databas fr.o.m. 2020.01.01 t.o.m. 2022.05.22

ANMÄLAN

Via registrering i Databasen (SSF)
Anmälan skickas även till kansli@styrkelyft.se med:

•
•
•
•
•

lyftarens namn
förening
viktklass

universitet/högskola
studerar linje

Sista anmälningsdag: Söndag den 24/7 kl.23:59!!
Minimiantalet för arrangemanget är 40st deltagare. Maxantalet för tävlingen är 80st
deltagare. SSF förbehåller sig därför rätten att vid högre deltagarantal revidera
deltagandet efter ranking per viktklass.

INGA EFTERANMÄLNINGAR GODKÄNNS
ANM.AVGIFT

900 kr / deltagare
Betalas i samband med anmälan till
bg.5915-0151
Märk betalningen tydligt med förening och lyftarnas namn.
Ifall tävlingen av någon anledning ställs in återbetalas startavgiften.

TIDER

Startlistor och tider presenteras på SSFs hemsida 29/7, med reservation för
ändringar.

REK. BOENDE

Hotell Björken https://hotelbjorken.com/#home
Vid bokning, ange ”Styrkelyft” Dubbelrum 850kr/natt, Enkelrum 650kr/natt

ÖVR. UPPLYSNINGAR Svenska Styrkelyftförbundet: robert.ericsson@styrkelyft.se 010-450 71 71

INTERNATIONELLT

Detta SM är kvalificeringstävling till FISU VM
Till dessa VM och EM tas bästa herr- respektive damlag ut från ett universitet
vardera. Deltagarna i laget måste tillhöra samma universitet, max 8st/lag.
Därutöver tas de tre bästa individuella herr- respektive
damlyftarna på IPF poäng ut att representera.
För FISU VM och EM bekostar SSF resa, boende, startavgift, antidopingavgift
samt av SSF uttagna coacher och domare.

