
  

 

PM för LAG-USM i Huddinge 11 september 2022 

 
Tidsprogram  

Se separata sidor 

 

Tekniskt möte 10:00 

Enligt separat program inkl ev. ändring av laguppställning 

 

Invigningsceremoni 11.00 

 En liten invigningsceremoni kommer att hållas.  

 
Avprickning 

Ingen avprickning  

 

Upprop: 
Samling vid resp tävlingsutrymmet  

Löpningar 15 minuter före start 

Teknikgrenar 20 minuter före start, Stav 60 min 

 

Lagändring 

Ev lagändringar efter det tekniska mötet skall meddelas sekretariatet 

 

Nummerlapp 

Erhålls klubbvis vid tekniska mötet. Bärs på bröstet dock valfritt bröst/rygg i alla hoppgrenar. Reklamen får ej vikas in 

 

Uppvärmning:  

Skall ske utanför tävlingsarenan, joggingspår finns i direkt anslutning. 

Alternativt på kastplan om inte kasttävling pågår 

 

Egna kastredskap 

Lämnas in senast 1 timme före grenstart vid markerad plats vid omklädningsrummen på Källbrinks IP. Inlämnade 

redskap tas ut strax innan tävlingsstart. Det egna redskapet återfås på samma ställe efter avslutad gren. 

 

Allmänna tävlingsregler 

Reglementsenlig klubbdräkt måste användas 

Endast aktiva i aktuella grenar samt funktionärer får vistas på innerplan 

Musikanläggning utan hörlurar får ej användas på innerplan liksom mobiltelefon 

Väska eller personlig utrustning som tas med in på tävlingsarenan får ej ha reklam 

Inga egna redskap inte ens för träning får tas med in på innerplan 

 

Ålderssammansättning:  
Även om grenar och betingelser gäller P17/F17 (födda 2005-2006) får också P15/F15 (födda 2007)  (dock ej 

yngre) i valfri utsträckning ingå i laget. Varje lag ska ha en deltagare per individuell gren plus stafettlag. Högst 

två pojkar resp. två flickor får dubblera dvs starta i 2 individuella grenar. Efteranmälan av lag kan endast ske i 
mån av plats  
 

Protester/överklagan 

Protest under pågående tävling ska först göras muntligen till grenledaren, Protest kan lämnas av tävlande eller annan 

person som handlar på den tävlandes uppdrag. 

Skriftlig överklagan skall lämnas senast 15 minuter efter kungjort resultat och avgift 400:- skall lämnas till sekretariatet.. 

Särskild blankett finns. Avgiften återfås om överklagan godkänns. 
 

Grenprogram 2022 

Pojkar 17  200m, 800m, 2000m hinder, 110m häck, stav, längd, kula, slägga, 4x100m. 

Flickor 17  100m, 400m, 3000m, 100m häck, höjd, tresteg, diskus, spjut, 4x100m.  

 



Lottning 

Lottschema kommer att upprättas i förväg 

 

Stafett 

Laguppställning skall lämnas i senast 1 timme före starttid till sekretariatet på särskild blankett som finns i klubbkuvertet. 

De sämst placerade lagen (före stafetterna) springer i heat 1 och de bäst placerade lagen i heat 2  
 

Längd, Tresteg, Kula, Diskus, Slägga, Spjut 

Alla har 4 försök. 

 

 Hopphöjder: 

Flickor höjd 135-140-145-150-155-158-161-163 + 2 cm 
Pojkar stav 263-278-293-303-313-323-333-343-353-363-373-383-393-403-408 +5 cm 

 

 Ingångshöjden kan sättas lägre om något lag så önskar! Höjningsschema bestäms slutligen på det tekniska mötet. 
 

Tresteg 

Plankor vid 9 och 11 m 
 

Resultat och poäng 

Anslås på anslagstavla samt läggs på SM-sidan Lag-USM 2022 - SM i friidrott (smfriidrott.se)   

 

Tält 

Finns plats att sätta upp föreningstält. Se bild Källbrinks IP 

 

Poängberäkning 

Antal startande lag = maxpoäng. D.v.s. om 12 lag startar så fördelas poängen 12, 11, 10, 9…2 1. Delad poäng vid lika 

placering.  

 

Prisutdelning: 

Sker snarast möjligt efter avslutad tävling. De 3 bästa lagen erhåller Svenska Friidrottsförbundets medaljer. 

 

Sjukvård 

Sjukvård finns 

 

 Servering på Källbrinks IP: 

Kiosk med kaffe, bullar, korv. etc. 

 

Hemsida  

Lag-USM 2022 - SM i friidrott (smfriidrott.se) 

 

Information  

Per Öhrland 070-6758799 pelle@huddingeais.se 

 

Kommunikation:  

Buss 704 från Huddinge Station (pendeltåg) eller från Fruängen (T-bana). Hållplats Källbrinksskolan. 

Resp 706 från Huddinge Station till Källbrinks Idrottsplats . Se www.sl.se 

 

Bil: E4 Avfart vid Fittja följ skyltar mot Huddinge Sjukhus,  

c:a 3 km skylt vänster mot Källbrinks IP  

alternativ avfart från E4 vid Segeltorp samt Häradsvägen 5 km. Skylt höger mot Källbrinks IP. 

Från Huddingevägen Nr 226 avfart Fullersta. Adress Gamla Stockholmsvägen 91, Huddinge 

 

Parkering  

På parkeringsplatsen utanför Källbrinks IP resp på sandplan bakom Tennishallen. 

 

Boende: 

Scandic Hotell, Kungens Kurva   

08-517 34 600.. mice.kungenskurva@scandichotels.com  Ange kod 48068355. Info se inbjudan 

https://www.smfriidrott.se/lag-usm-2022/
https://www.smfriidrott.se/lag-usm-2022/

