Veteran SM
25 till 27
november

Information om tävling och tävlingsområdet
ca

Malmö Lyftarklubb, Lunds Tynglyftningsklubb,
Malmö Kraftsportsklubb och Skurups Kraftsport
hälsar er varmt välkomna till Veteran SM 2022!

H

Här följer information om tävlingsområdet som
vi hoppas kan underlätta för er orientering
under tävlingsdagarna.
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Bor ni på Good Morning hotell har ni
ca 10 min gångväg till invägningen.
(Mätt med en rask M2, 93 kg). Bastu
finns på hotellet.
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Bil parkeras enkelt och billigast här, ta
sikte på John Ericssons väg och sväng
in mot stadion. Ca 8 kr/timma. Ladda
ner appen EasyPark för exakt pris och
betalning.
Invägning och
Malmö Stadion.

omklädningsrum

Malmö
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Funktionärer kommer att röra sig i
området för att visa er till rätta.
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Kombihallen
–
tävling
och
uppvärmning i den södra delen av
hallen. Ingång på långsidan.
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Vi öppnar en ”matbar” med försäljning
av sallader, småvarmt, snacks, dryck
mm
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Toaletter, dam och herr ca 3 för varje,
i norra delen av byggnaden.
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Parkeringshus jämte Kombihallen.
ca 25 kronor/timma. Ladda ner appen
EasyPark för exakt pris och betalning.
Busshållplatser. Ladda ner app
Skånetrafiken för vägvisning och köp
av biljetter i app. Biljett scannas vid
påstigning, vid främre dörrarna. Från
Malmö C är buss nr 3 (tre) ett bra val.
Bör ta mellan 18–25 minuter.

Faktaruta - VSM i siffror
Totalt 198 anmälda tävlingsstarter, 21 lyftare
ställer upp i både B och SL.
78 damer fördelat på 20 BP och 58 SL från 35
klubbar
120 herrar fördelat på 55 BP och 65 SL från
47 klubbar
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Bild över Stadionområdet, norr i riktning övre delen av bilden.

LÄNK till aktuella tider och startlistor

Totalt 57 klubbar, flest tävlande har Täby AK
med 15 startande, följda av Stockholms AK
med 11 startande.

Wahlanders kommer att vara på plats,
fredag till lördag och har med sig
bälten, dragremmar och annat för akuta
behov och spontana köp.

D/H förhållande, de två klubbarna med flest
startande: Täby AK 7/8, Stockholms AK 7/4.
Alla klubbar: Klubbar med D>H=16 stycken
Klubbar med D=H= 7 stycken

Är du mer planerad och intresserad av
något speciellt, ta kontakt med
Yngve@wahlanders.se

Av 177 lyftare är 75 (32) M1, 60 (24) M2, 31
(11) M3 och 11 (1) M4 (varav dam inom
parantes)
Utöver domare och förbundsfunktionärer har vi,
under tre dagar, drygt 35 klubbfunktionärer
som håller igång klovning, publikvärdar,
servering
och
allmänt
plockande.
Stadionområdets vaktmästeri står redo att
rycka ut om proppar går eller om dörrar är
stängda. Evenemangsenheten har varit med
sendan juni med planering och förberedelser.

