
  

 

 

Välkommen till Nestléspelen med IFK Lidingö Friidrott 2022 

Söndag 15 maj, Lidingövallen, kl 10.00-14.30. 

Mål: Att så många aktiva från föreningen vill ställa upp denna söndag på roliga lektävlingar, 120-150 

barn 

Syfte: att barn 7-11 år skall få rörelseglädje i en utmanande miljö, tillsammans med andra barn, på 

ett lekfullt och stimulerande sätt. Att dessutom få 13-14åringar (08-09) ansvaret att leda en tävling. 

Anmälan: Anmäl dina antal lag, totalt antal tävlanden och åldersgrupp (tex 3 lag, 18 barn, 2015) till 

anders.ejendal@lidingofri.se SENAST fredagen den 13 maj. Anmäl från respektive 

tränings/åldersgrupp. Varje lag skall följas av en vuxen under tävlingen. 

Tävlingsform: Lagtävling + individuellt , 4-8 aktiva i varje lag för att genomförande skall ske smidigt 

och utan väntan. Kids Athletics, 5-kamp i lag, plus individuellt terränglopp 1200m i parkmiljö  

Grenar: Löpning, Hopp, Kast 

1. Formell 1 

2. Häck-kurirstafett 

3. Kast (Viktboll 7-9 år, 400gr 10-11år) 

4. Stående längdhopp i lag 7-9 år/längdhopp poängzon 10-11 år 

5. Prickkastning 7-9 år/Bakåtkast medicinboll 10-11 år 

 

Starttider (Preliminär tid beroende på antalet anmälda): (samling minst 15 min innan start) 

2015: 10.00 (beräknat på 4 lag om 6-8 barn) + 1 tim + terränglopp 10 min* 

2014: 11.00 ( beräknat på 4 lag om 6-8 barn)+1 tim + terränglopp 

2013: 11.45 ( beräknat på 4 lag om 6-8 barn) + 1 tim + terränglopp 

2012: 12.30 (beräknat på 4 lag om 6 barn) + 1 tim + terränglopp 

2011: 13.00  (beräknat på 4 lag om 6 barn) + 1 tim + terränglopp 

*Terränglopp ca 1200 m efter vätskepaus sker direkt efter längs kyrkviken (600m-o-retur) 

 

Förra året var det ca 140-150 glada barn som kom och hade kul, kan vi göra om det i år? 

 

Preliminär skiss beroende på tillgång till gräset 

 
Frågor?   Anders.ejendal@lidingofri.se, 0702-941104 (jag är tillgänglig efter 17) 

mailto:anders.ejendal@lidingofri.se
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Formel 1: 1-2 lag möter varandra (på gräset eller vid 100m Målet) 

Formel-1 stafett Genomförande. Grenen genomförs i två parallella banor (innervarv och 

yttervarv) som innehåller slalomlöpning, häcklöpning och kullerbyttor. Varvet ska vara ca 80 

m långt. Lagen springer stafett mot varandra – en gång på innerbanan och en gång på 

ytterbanan. Alla lagmedlemmar deltar i stafetten.  

Lagresultat. Tiden det tar för laget att fullborda ett varv på innerbanan och ett varv på 

ytterbanan summeras och divideras med antalet lagmedlemmar. 

Grenfunktionären/lagledare tar tid på hur lång tid det tar för laget att fullfölja loppet. 

 

1. Sprint/Häckkurirstafett (vid 100m Starten +40 m eller på gräset) 

Genomförande. (kan göras med ett eller två lag) 

Häcklöpning på ena sidan, sprint på andra. Löpsträckan ska vara ca 40 meter och på ena 

sidan placeras fyra häckar. Växling sker med stafettpinne. Stafetten är avslutad när alla i laget 

har sprungit en sträcka med häckar och en sträcka utan häckar.  

Grenfunktionären bestämmer om lagen ska få ett eller två försök  

 

(notera- för 10-11 år (2011-12) sker växlingen mitt på sprintsträckan vid två koner med 10 

meters mellanrum) 

 

Lagresultat. Grenfunktionären/lagledare tar tid på hur lång tid det tar för laget att fullfölja 

loppet. Den totala tiden divideras med antalet lagmedlemmar. 

 

 

2. Kast (Viktboll 7-9 år, 400gr 10-11år) (ett lag i taget) (Gräset vid 100m målet.) 

7-9 år (2013-15).   

Genomförande. Barnen kastar med Gula Viktbollar,  Nedslagsområdet är 10 meter brett och 

indelat i poängzoner.  

Kast på 0–5 meter ger 1 poäng, 5–10 meter 2p, 11-20 3 p, 21-25 4 p, 26m+ 5 poäng  

Barnen får kasta från stående eller med impulssteg.  Varje barn har två försök. Lagresultat. 

Summan av varje deltagares högsta poäng divideras med antalet lagmedlemmar. 

 

10-11 år (2011-12). Kast 400 gr spjut, (Spjutkastansatsen vid höjdhoppet) 

Spjutkastning Genomförande. Barnen kastar med riktiga spjut,  Nedslagsområdet är 10 meter 

brett och indelat i poängzoner.  

Kast på  0–5 meter ger 1 poäng, 5–8meter 2p, 8-12 3 p, 12-15m 4 p, 15+ 5 poäng  

Barnen får kasta från stående eller med impulssteg.  Varje barn har två försök. Lagresultat. 

Summan av varje deltagares högsta  poäng divideras med antalet lagmedlemmar. 

  



  

 

 

3. Stående längdhopp i lag/längdhopp poängzon 

 

HOPP 7-9år 2015-2013 (på gräs) längs med 100m 

Stående längdhopp i lag. Genomförande. Grenen är en serie av jämfotahopp framåt. 

Varje nytt barn hoppar vidare från föregående landningsmärke (tån – där sätts nästa tå). När 

alla i laget har hoppat mäts sträckan med måttband. Varje lag ska få två försök i grenen.  

 

Lagresultat. Lagets sammanlagda hopplängd i det bästa försöket divideras med antalet 

lagmedlemmar. 

 

HOPP 10-11 år (2011-2012 Längdhopp i zon (grusgrop nära 100m starten) 

Längdhopp i poängzoner.  

Genomförande. Längdhopp med högst 8 meters ansats (sätt kon) där barnen landar jämfota i 

rockringar som placeras i rad utan mellanrum.  

Första ringen ligger 2 meter från uthoppsplatsen och landning i den ringen  ger 1 poäng. 

Andra ringen ger 2 poäng o.s.v. Varje barn har 2 försök.  

Lagresultat. Summan av poängen för varje barns längsta hopp summeras och divideras med 

antalet lagmedlemmar. 

 

4. Kast (Vid höjdhoppsbanan) 

7-9 år Prickkastning 

Genomförande. Barnen kastar plastspjut redskap över en ribba på 2,5 meters höjd. En 

”måltavla” (gymnastikmatta eller liknande)  placeras 3 meter bakom ribban.  

 

Fyra olika övertramps- linjer markeras 4, 5, 6 resp. 7 meter framför ribban.  Barnen får två 

försök och väljer själva vilken linje de vill kasta från, och kastar från stående eller efter 

impulssteg.  

Ett kast under ribban ger 0 poäng. Kast över ribban som  missar måltavlan ger 1 poäng. Kast 

som går över ribban  och träffar måltavlan ger 2, 3, 4 resp. 5 poäng (om kastet gjorts från 

4,5,6,7 meter). Varje  kast protokollförs av lagfunktionären.  

 

Lagresultat. Varje barns högsta poäng summeras och divideras med antalet lagmedlemmar. 

 

Kast 10-11 år Bakåtkast (gräset framför diskusringen) 

Bakåtkast med medicinboll  

Genomförande. Barnen står med ryggen i kast- riktningen och kastar en medicinboll (1-2 kg) 

uppåt- bakåt.  

Nedslagsområdet är 10 meter brett och indelat  i zoner som är fem meter långa.  

Barnen får 1 poäng  för kast som landar mellan 0 och 5 meter, 2 poäng  för kast mellan 5 och 

10 meter o.s.v. Två försök för  varje barn. Lagresultat. Poängen för varje barns längsta kast  

summeras och divideras med antalet lagmedlemmar. 

 

 

 

 



  

 

Resultatkort per lag 

 

 

Exempel: Laget har 6 deltagare.  

Sammanlagd tid för en löpgren är 120 sek. delas på 6, dvs 20 sek/deltagare.  

Väljer man att dela upp laget i två  (tex 4 mot 2 i en löpgren) är det ändå den totala tiden 

som noteras , dvs dvs 120 sek / 6 totala deltagare)= samma 20 sek/aktiv. 

Laget kastar och får ihop sammanlagt 17 poäng från zonerna/ div m antal deltagare  

Laget hoppar sammanlagt 12 meter. Delas med antal deltagare. 

 

 

Hjälp-noteringar för laget: 

 

Formell 1 Tid  

Kuristafett Tid  

Viktboll antal poäng tot/deltagare  

Spjut (10-11 år)  

Prickkast spjut  

Bakåtkast medicinboll  

Terräng (tider)  
 
 
 
 
 

 

ÅG/Gren
1grr/bana 2 ggr 2 kast 2 kast/aktiv 2 hopp/aktiv Terräng (antal genomförda)

7-9/10-11år Formel 1- stafett 2x80m Kurirstafett häck 40 mx2  Visselspjut /400gr Spjut Prickkast/bakåtkast Stående längd /längd zon Summa

Lagresultat (totalt div antal 

lagmedlemmar) /   

 

Placeringspoäng 

Löpning Kast



  

 

 

SCOREKORT Total för resp ÅG och alla ÅG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅG/Gren
1grr/bana 2 ggr 2 kast 2 kast/aktiv 2 hopp/aktiv

7-9/10-11år Formel 1- stafett 2x80m Kurirstafett häck 40 mx2  Visselspjut /400gr Spjut Prickkast/bakåtkast Stående längd /längd zon Summa

Lagresultat (totalt div antal 

lagmedlemmar) /   

 

Placeringspoäng 

Lag  (namn)

Lag  (namn)

Lag  (namn)

Lag  (namn)

Lag  (namn)

Lag  (namn)

Utförande: Minst 4 st 

per lag, gärna 8 

barn/lag

Lagansvarig: Varje lag leds av en vuxen lagledare. Denne ledare noterar tider och resultat.
Vid löpgrenar kan lagen möta ett annat lag, men inget måste. Kan möta egna i eget lag, total tiden räknas
Varje gren har en ungdomsledare som ansvarig grenledare för att se till att regler följs.

Löpning Kast


