
Klubbrekord 

 Klubbrekord noteras i seniorklasserna för kvinnor och män och för de åldersbundna 

junior- och ungdomsklasserna för pojkar och flickor i åldrarna 10 och yngre, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 samt 20-22. 
 Undantaget är stafettgrenarna där klubbrekord är begränsat till åldersklasserna 11 och 

yngre, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19 samt 20-22. 
 I ett stafettlag tillåts deltagare som är yngre än vad ålderklassen anger, men det krävs 

minst att 2 av deltagarna är inom ålderklassens gränser för att resultatet skall gälla som 

klubbrekord. 
 Klubbrekord noteras inte för veteranklasserna. 
 De ålderbundna klassernas klubbrekord är strikt ålderbundna. Det innebär att en 

15-åring bara kan slå klubbrekord i 15-årsklassen, även om resultat är bättre än det 

gällande rekordet i en äldre åldersklass. Seniorklasserna är inte åldersbundna. 

Klubbrekord i seniorklasserna kan därför slås oavsett deltagarens ålder. 
 Alla klassers klubbrekord är könsbundna. Det innebär att en 15-årig flicka bara kan 

slå klubbrekord i klassen Flickor 15, även om resultat skulle vara bättre än det gällande 

rekordet för klassen Pojkar 15 

Löpning 

 För samtliga löpgrenar krävs eltidtagning för att resultatet skall gälla som 

klubbrekord.  
 För samtliga löpgrenar utomhus på distanser upp t.o.m. 200 meter krävs vindmätning 

och att den uppmätta vinden är max +2,0 m/s för att resultatet skall gälla som 

klubbrekord. Undantaget är resultat uppnådda i ålderklasserna 13 år och yngre 

där resultat utan noterad vinduppgift också är godkända som klubbrekord. 
 Uppmätta sträcktider i stafett gäller inte som klubbrekord i den gren som motsvarar 

stafettsträckans längd. 
 Resultat i en häckdistans med högre eller fler häckar gäller även som klubbrekord i 

samma häckdistans med lägre eller färre häckar. 
 Resultat i en hinderdistans med högre eller fler hinder gäller även som klubbrekord i 

samma hinderdistans med lägre eller färre hinder. 

Hopp 

 För längdhopp och tresteg utomhus krävs vindmätning och att den uppmätta vinden 

är max +2,0 m/s för att resultatet skall gälla som klubbrekord. Undantaget är resultat 

uppnådda i ålderklasserna 13 år och yngre där resultat utan noterad vinduppgift också 

är godkända som klubbrekord.  Det bästa godkända resultatet (vind max 2.0 m/s) 

registreras om slutresultatet inte uppfyller vindkravet. 

 Resultat i längdhopp och tresteg med planka gäller som separat klubbrekord 

i längdhopp och tresteg med zon i en och samma åldersklass upp till 13 år och yngre. 

Kast 

 Resultat i kastgren med ett tyngre redskap gäller även som klubbrekord i kastgren 

med lättare redskap. 
 Om specifikationsändringen inom en redskapsvikt leder till att det blir entydigt 

"lättare" att uppnå ett resultat med det nya redskapet så gäller även gamla resultat 

(med den svårare specifikationen) som klubbrekord i den "nya grenen". Exempel: 2014 

infördes en förändrad specifikation för slägga 3 kg (bl.a. ökad längd på redskapet) som 

gör det enklare att uppnå ett resultat med det nya redskapet. Ett resultat uppnått med 

den "gamla" släggan gäller alltså fortsättningsvis som klubbrekord för den "nya 

släggan". 



 Och omvänt; Om specifikationsändringen inom en redskapsvikt leder till att det blir 

entydigt "svårare" att uppnå ett resultat med det nya redskapet så gäller inte gamla 

resultat (med den lättare specifikationen) som klubbrekord i den "nya 

grenen". Exempel: 1986 ändrades specifikationen för 800 grams-spjutet (bl.a. 

framflyttad tyngdpunkt på redskapet) som gjorde det svårare att uppnå ett resultat med 

det nya redskapet. Ett resultat uppnått med det "gamla 800 grams-spjutet" gäller alltså 

inte som klubbrekord för det "nya 800 grams-spjutet".  

Mångkamp 

 Poängberäkningen för mångkamper har genom åren ändrats. Vår princip är att 

grenpoäng och totalpoäng från mångkamper alltid noteras enl nu gällande 

mångkampstabell (senaste revision 2011). Det innebär att totalpoänger för resultat 

gjorda före 2011 är omräknade efter 2011 års poängberäkning, även om poängen 

var en annan när resultatet gjordes. 
 Varje mångkamp har en fastslagen grenordning och, om det är en flerdagars-

mångkamp, vilken dag grenen skall genomföras. Mångkampsresultat som är uppnådda 

utan att den grenordningen av olika skäl är följd gäller ändå som klubbrekord. 
 De ändringar i en åldersklass grenprogram (främst inom ungdomsklasserna) som sker 

leder även till att mångkampernas greninnehåll kan ändras. 
 Samma princip gäller här som för de enskilda grenarna: om den "nya" mångkampens 

greninnehåll för en ålderklass blir entydigt enklare (häckar blir lägre, redskap blir 

lättare etc) så gäller resultat i den "gamla" mångkampen som klubbrekord i den "nya" 

mångkampen.  
 Och omvänt: om den "nya" mångkampen blir svårare så gäller inte resultat med den 

gamla, enklare mångkampen som klubbrekord i den "nya" mångkampen. 

I vilka grenar noteras klubbrekord? 

 De grenar och mångkamper i vilket klubbrekord noteras omfattar i princip de som 

ingår i det nationella grenprogrammet för aktuell åldersklass. 
 Även grenar som tidigare har ingått, men inte längre ingår, i det nationella 

grenprogrammet fortsätter vi att notera som klubbrekord. 
 I de fall grenspecifikationen från ett år till ett annat försvåras för en gren i en 

ålderklass så bibehåller vi rekordnoteringen i den "gamla" och "enklare" grenen en tid 

framöver. När rekordnoteringen för den nya, "svårare" grenen är bättre än 

rekordnoteringen för den gamla "enklare" grenen så kommer vi ta bort den "gamla" 

grenen ur våra klubbrekordrullor.  
 Aktuellt exempel: 2014 införs 500g spjut för F15 istället för 400g. Vi kommer fr.o.m. 

2014 att notera klubbrekord i F15 spjut både för 400g och 500g. När klubbrekordet 

för F15 spjut 500g har överträffat nu gällande klubbrekord i F15 spjut 400g så anser vi 

att F15 spjut 400g har fallit för åldersträcket och noteras inte längre som klubbrekord. 
 I de fall grenspecifikationen från ett år till ett annat förenklas för en gren i 

en ålderklass så tar vi bort rekordnoteringen i den "gamla" och "svårare" grenen. 

Däremot (och som framgår ovan) gäller ett resultat i en "svårare" gren fortsättningvis 

som klubbrekord i den enklare grenen. Att ett klubbrekord har uppnåtts med en 

"svårare" grenspecifikation noteras också speciellt i rekordlistorna.   
 Aktuellt exempel: 2014 införs 500g spjut för F17 istället för 600g. Vi kommer fr.o.m. 

2014 att notera klubbrekord i F17 spjut bara för 500g. Nu gällande klubbrekord för 

F17 spjut 600g kommer att gälla som klubbrekord i F17 spjut 500g (med speciell 

notering om det tyngre spjutet) tills dess att någon gör ett bättre resultat med 500g 

spjutet. 

När slås ett klubbrekord? 



 För att ett resultat skall gälla som klubbekord så måste det, förutom att vara godkänt, 

också vara bättre än (eller lika bra som) alla tidigare gjorda resultat i grenen och 

ålderklassen. 
 Det innebär att alla genomförda resultat dateras och ordnas i kronologisk ordning för 

att avgöra om det är bättre än alla tidigare resultat. 
 Vi använder dag som noggrannhet när vi ordnar resultaten i kronologisk ordning. Det 

innebär att det finns en teoretisk möjlighet (eller risk, beroende på hur man ser på 

saken) att ett resultat som Kalle gör i Höjd P17 på förmiddagen och som är bättre än 

nu gällande klubbrekord, och som senare samma dag förbättras av Pelle, aldrig 

kommer att betraktas och heller aldrig noteras som klubbrekord. 

 


