
Sävedalens AIK och IK Vikingen hälsar välkomna till höstens andra 

Ungdomsseriematch 

i Friidrottens Hus 

Tid: Söndag 13:e november kl. 15.30 

Hålltider: 

 Lagen prickas av i sekretariatet senast kl. 15.00 

 Lagledarsamling vid sekretariatet kl. 15.10, för genomgång av vilka lag som möts samt 

turordning m.m. 

Anmälan: Med e-post till kansli@saik.nu, senast onsdag 9:e november: klubb, antal pojk- resp. 

flicklag och gärna också storleken på lagen, d.v.s. antal deltagare. 

Ålder: Födda 2005-2007 (inga yngre, eftersom antalet deltagare redan är så stort) 

Lagen 

Pojk- och flicklag tävlar för sig. Maxantal: 15 st/lag. (Fler aktiva innebär fler lag: SAIK Vit, SAIK Röd och 

så vidare). 

Lagen lottas ihop i matcher 2 och 2. I någon match kan det bli tre lag. 

Lagen som lottats ihop genomför grenarna i samma ordning och tillsammans. I längd/höjd kör båda 

lagen samtidigt, med samma funktionärer i samma grop/bädd. 

Funktionärer:  

Varje lag ska ha med 6 egna funktionärer/lag som följer med runt och sköter tidtagning, mätning etc. 

Grenar 

 Flickor: 60m häck, höjd, kurirstafett 

 Pojkar: 5-steg, kula, kurirstafett 

Regler grenar 

60 m häck:  Häckhöjd 55 cm. Avstånd till första häcken 11m, 7 m mellan häckarna. Antal häckar 6 

 st., d.v.s. 14 m mellan sista häcken och mål. 

 Tiderna avrundas uppåt till närmaste tiondel (ex 12.41 = 12.5). Båda lagens 

 funktionärer mäter/klockar båda lagen så att det sker på samma sätt. 

Höjd: Två försök per höjd och deltagare. 

 Höjningsschema: 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 etc. (Vet man som tränare att den 

 aktive klarar 112 behöver den aktive inte börja på 82 cm) 

5-steg: Den tävlande står i ”split” (inte jämfota), båda fötterna i backen, bakre hälen får 

 lyftas, men INTE hela foten!  

 Tre försök. Avrunda nedåt till närmaste cm. 
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Kula: 4 försök. Avrunda nedåt till närmaste cm. 

Stafett: Kurirstafett med handklapp bakom ställning som växling. Antal sträckor lika med 

 antalet löpare i det största laget av de två som möts (alla som vill ska få delta!). 

Protokoll  

Klubbarna tar själva med ifyllda och utskrivna protokoll med sina deltagare. Ett protokoll/gren. 

(Protokollen skickas ut samtidigt som inbjudan ).  

För att få ett bra flöde och snabbare resultat är det viktigt att ni direkt efter varje gren räknar ihop de 

5 bästa resultaten för ert lag och lämnar till sekretariatet, så att de kan kopiera och sammanställa. 

Resultat 

Varje lag får en placeringssiffra efter varje gren, som läggs ihop för att få fram matchens resultat. 

Segrande lag i matchen är laget med lägst totalsumma.  

Kom ihåg att kopiera protokollen alt. lämna in originalen innan ni går hem, så att vi kan  göra en 

resultatlista till på måndag!  

Prisutdelning: Medaljer till alla deltagare efter matcherna. 

Publik 

För allas säkerhet får publiken inte vistas på innerplan eller innanför avspärrningar. Det kommer att 

vara flera hoppgropar, höjdhoppsmattor och kulringar igång samtidigt. Det kommer att vara mycket 

folk i hallen och säkerheten för de aktiva måste gå före. 

Frågor 

kontakta kansli@saik.nu eller vikingen@ullevi.nu 

Mer information hittar man även på GFIF:s hemsida: 

http://www.goteborgfriidrott.se/varverksamhet/Ungdom/Ungdomsseriematcher/ 

Varmt Välkomna till Friidrottens Hus! 

SAIK & Vikingen. 
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