Svensk
VETERAN
FRIIDROTT
STATISTIK 2009
Följande publikationer finns att köpa från Svenska Friidrottsförbundets Veterankommitte:
Inomhusstatistik 2009
• Årsbästa och Åldersrekord (utkom i februari 2009)
• Bästalista genom åren (utkom i februari 2009)
100 bästa Män och 50 bästa Kvinnor i varje gren och åldersgrupp där så många resultat finns noterade.
Utomhusstatistik, arena 2008:
• Arena, årsbästa del 1 och åldersrekord del 2, med resultat gjorda t o m 2008 för kvinnor och män.
27:e utgåvan där vi dokumenterar de 100 bästa resultaten i varje gren och åldersgrupp för män.
Utomhusstatistik, arena 2008:
• Arena, bästa genom åren, med resultat gjorda t o m 2008 för män.
13:e utgåvan där vi dokumenterar de 100 bästa resultaten i varje gren och åldersgrupp för män.
• Arena, bästa genom åren, med resultat gjorda t o m 2008 för kvinnor.
Vi dokumenterar de 50 bästa resultaten i varje gren och åldersgrupp för kvinnor (där så många resultat finns
noterade).

Finns också en del statistik från tidigare år att beställa (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 och 2008).
Ring oss och hör vad som finns kvar!

Skicka mot faktura (plus porto):
VETERANSTATISTIK
Fyll i och posta kupongen till
IFK Umeås Förlag
Umestan 139, 903 47 Umeå. Du kan också
faxa in beställningen på nr: 090-12 52 07
eller ringa 090-77 37 08 (Anders)
e-post: anders.ronnlund@ifkumea.com
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Inomhus 2009
Inomhus, årsbästa och åldersrek. 2009 á 170:Inomhus, bästa genom åren 2009
Män 220:-, Kvinnor 120:Utomhus 2008
Arena, årsbästa och åldrek. kvinnor & män
2008 220:-

Namn________________________________

st

Arena, bästa genom åren män 2008
Del 1 löpgrenar 170:-, del 2 hoppoch kast 150:-

Adress_______________________________

st

Arena, bästa genom åren kvinnor 2008 150:-

st

Mångkampsstatistik 2008
Kastfemkamp bästa genom åren 2008 á 60:-

st

Femkamp bästa genom åren 2008 à 60:-

st

Tiokamp/sjukamp bästa genom åren 2008 à 60:-

Postadress:___________________________

Upplaga 26 100330

V g texta!

