
   
 
 
 

   

 Stockholmskampen                                            i friidrott 12-13 år 2019 
 

 

Deltävling III – 4 september Lidingövallen 

Inbjudan /PM 

Välkomna till match 3 i Stockholmskampen 2019! Lidingö och Danderyd bjuder in till deltävling 3  i 
norrgruppen på Lidingövallen.  
 
Eftersom vi avgör två långa kast på denna deltävling flaggar vi för att vi eventuellt behöver ha ngt tidigare 
start i de långa kasten beroende på antal anmälda. I pool 1 kommer arrangerande föreningar att delta så 
att övriga med längre resväg inte behöver stressa lika mycket. Slutgiltigt tidsprogram kommer när anmälan 
stängt. 
     
För detaljerad information kring tävlingsupplägget besöker du tävlingens hemsida där också resultaten 
kommer att anslås efteråt. http://08fri.se/info/stockholmskampen  
 
Lidingövallens adress Kyrkvägen 56 Lidingö. Det finns bra möjligheter till parkering vid arenan Kommunalt 
åker man Tunnelbana till Ropsten och sedan buss 204, 212 eller 222 till hållplats Lidingövallen 
 
 
ANMÄLAN senast 30 augusti på denna länk:  http://www.trackandfield.se/anmal.aspx?compID=461 

 
 
Funktionärer från resp förening skickar via mail till ifk@lidingofri.se  Enligt grundreglerna 10 / förening. 
Ange även kontaktperson inklusive mobilnummer för varje förening. Vi fördelar funktionärerna enligt 
följande: 
 
IFK Lidingö & Danderyd SK  ombesörjer grenledare och andra huvudfunktionärer.  
Täby IS   Bemannar tresteg A Grenledare  Lidingö  
Turebergs FK   Bemannar tresteg B Grenledare  Lidingö  
Hässelby SK    Bemannar Diskus Grenledare  Danderyd  
Bromma IF     Bemannar Spjut Grenledare  Danderyd 
 
 
Ingen avprickning upprop 15 min innan grenstart.  Nummerlappar hämtas föreningsvis vid måltornet där vi 
har nummerlappsutdelning/info och sekretariatet.  
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Grenprogram och preliminärt tidsprogram – match 3 Lidingövallen 

Deltävling 3 utomhus: Norra 4/9 Lidingövallen – IFK Lidingö, Danderyds SK 
 

Grenar: • FP12 - 600m, spjut, 5x60m     • FP13 - tresteg, diskus, 200mh 
 

  5x60m 600m 200mh Tresteg Spjut Diskus 

18:00     P13   F12 (P1) F13 (P1) 

18:30     F13   P12 (P1) P13 (P1) 

19:00   F12   P13 P12 (P2) F13 (P2) 

19:30   P12     F12 (P2) F13 (P3) 

20:00 F12     F13 P12 (P3) P13 (P2) 

20:30 P12       F12 (P3) P13 (P3) 

 

 

Preliminär POOL indelning i alla klasser och grenar 

Pool 1 Lidingö + Danderyd   

Pool 2 Hässelby+Tureberg 

Pool 3 Bromm+Täby 

   

OBS !!! ändring kan ske om det blir någon pool som sticker ut kraftigt gällande antal startande. Vi tänker att 

arrangerande föreningar tar första och sista pool så att de med lång resväg inte ska stressa i början. 

Grenregler: 

Representationsbestämmelser, Klasserna är åldersbundna. 

Tjejer respektive killar kan INTE tävla i varandras klasser, inklusive stafettlag.   

OBS! I stafett kan man dock ställa upp utom tävlan med ett mixedlag där man antingen kan mixa ålder, kön eller 

klubbar och då få deltagarpoäng för de som tillhör rätt klass och klubb. Om man har fyra 13-årskillar kan man t ex 

låna in en tjej och få fyra deltagarpoäng, men inga resultatpoäng.  

 

Löpning: 
I alla individuella löpgrenar gäller max 1 lopp per person (inga finaler).  
 

200mh: 

10 häckar, 20m till första häcken, 17,5m mellan häckarna, 22,5m efter sista häcken till mål. 

Häckhöjd 68,6 cm.  

Stafett:  
Varje lag får ställa upp med flera stafettlag i varje åldersklass. I den mån det behövs för att alla i laget ska kunna 
springa stafett är det tillåtet för löpare att delta i två lag. Samma stafettlag får däremot INTE springa två gånger.  
 

Tresteg: 

Hoppzon, 3 hopp – alla får ett inhopp. 

 

Diskus/Spjut: 

3 försök, varje kastare gör alla tre försöken direkt efter varandra där det längsta mäts. 
Alla får ett inkast. 
 
Diskus: alla klasser kastar med 0,6 kg 

 

Spjut: alla klasser kastar med 400gr. 


