
GRATTIS TILL ER PLATS I 
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Kraftmätningen är en satsning på laganda och mångsidighet för friidrottare i 

nedre tonåren. Med en lagtävling som attraktivt tävlingsmål för fler än de allra 
bästa hoppas vi att fler ska välja att fortsätta friidrotta längre. 

 
Ni har tagit er igenom kvalomgången och snart är det dags för final 5-6 
september.  

 
 
 

 



Finalupplägg 
 

Finalen i Kraftmätningen 2020 genomföras helgen 5-6 september. Vi kommer under 
sommaren att följa regeringens och myndigheternas anvisningar om resor och 

folksamlingar, och efter den 1 augusti fatta beslut om vilket av nedanstående 
format finalen kan genomföras i. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Standardupplägg: Om Folkhälsomyndigheten skulle tillåta sammankomster för 

minst 500 personer 1 augusti kan finalen genomföras likt tidigare år. Arrangör ansvarar 

då likt tidigare för tävlingen, övernattning för deltagare och ledare i skolsalar samt 

mat (frukost, lunch och middag lördag, frukost och lunch söndag). 
 

Finalarrangören ersätts likt tidigare med ett arrangörsbidrag på 80 000:-

plus full kostnadstäckning för de utlägg föreningen gör för lagens boende och mat.  

Om detta upplägg skulle gå att genomföra arrangeras finalen i Göteborg 5-6 september. 

Se alla finallag här 

 

 

 

 

Regionala finaler: Om Folkhälsomyndigheten skulle tillåta sammankomster för 100-

150 personer kan finalen genomförs på tre eller fyra olika tävlingsplatser som 

koordineras så gott det går utifrån de lag som gått till final. Finalerna genomförs på 

en dag. Med denna variant blir det en vinnare av Kraftmätningen per plats. Detta för att 

det kan vara olika väderförhållanden beroende på var tävlingen genomförs den dagen. 

 

Arrangör ansvarar för tävlingen och lunch för de deltagare och ledare som 

önskar. Arrangörsföreningen har rätt till ersättning för arrangemanget (ansökan sker som 

vid kvalomgången.) Mer information kommer om detta alternativ blir aktuellt.  

 

Finalen genomförs 5 september där i detta fall, följande fyra mixlag, ett flicklag och ett 

pojklag i tävlar varje grupp. Det är upp varje grupp att utse arrangör av den regionala 

finalen.  

 

Uppdelning: 

 

Sundsvalls IF, Gefle IF, Upsala IF, Turebergs FK, Västerås lag 1(pojklag), Turebergs lag 2 

(tjejlag) 

 

Täby IS, Hammarby IF, Bromma IF, IFK Lidingö, Hanviken SK (pojklag), IF Göta Karlstad 

(tjejlag) 

 

Huddinge AIS, Örgryte IS, IFK Göteborg, Hässelby SK, IF Kville (pojklag) Motala AIF 

(tjejlag) 

 

Malmö AI, IFK Helsingborg, IFK Växjö, KA2 IF, Eksjö Södra IK (pojklag) och Falkenbergs 

IK (tjejlag)  

           

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.friidrott.se/barn-ungdom/kraftmat/kvalres20.aspx


Final som synkrona tävlingar: Om Folkhälsomyndigheten skulle stå fast vid 

max 50 personer per sammankomst genomförs finalen med två lag per plats. Det är upp 

till varje par att komma överens om vem som arrangerar. Alla finallag tävlar på samma 

dag och följer ett gemensamt tidsprogram. Poängställningen kan därför följas live. 

 

Arrangör ansvarar endast för tävlingen, dvs. ej mat och övernattning. 

Arrangörsföreningen har rätt till ersättning för arrangemanget (ansökan sker som vid 

kvalomgången). Mer information om denna variant blir aktuell. 
 

Vi detta upplägg genomförs finalen 5 september där följande två lag möter varandra.  

 

 

Mixlag                                                   Tjej/pojklag 

Täby IS  - Hammarby IF                         Motala AIF – Falkenbergs IK                             

Malmö AI –  KA2 IF                                IF Kville – Eksjö Södra IK              

Örgryte IS – IFK Göteborg 

Turebergs FK lag 1 – Bromma IF             Tjej/pojklag 

Hässelby SK – IFK Lidingö                       Hanvikens SK – Västerås lag 1  

Huddinge AIS – Upsala IF                        Turebergs FK lag 2 – IF Göta Karlstad 

Gefle IF – Sundsvalls FI 

IFK Växjö – IFK Helsingborg  

 

 

 

 

 



Tävlingsbestämmelser 
 

Åldersklasser 

Ungdomar födda 2005-2007 (observera: högst en pojke och en flicka i varje lag född 

2007)  

  

Lagsammansättning 

Mixlag består av 6-16 aktiva, varav minst tre och högst åtta av resp kön. Lag som 

innehåller både flickor och pojkar deltar automatiskt i samtliga tävlingsklasser 

(mix+F15+P15).  

 

Ett flick- eller pojklag består av 3-8 aktiva. 

 

Grenprogram 

Pojkar 15   800 m, 80 m häck, höjd, längd, kula och spjut 

Flickor 15   800 m, 80 m häck, höjd, längd, kula och spjut 

Stafett        6x200 m (3 pojkar + 3 flickor, gäller endast mixade lag)  

                                      

I individuella löpgrenar delas in deltagarna delas in i så jämna heat som möjligt. Ange 

därför pers i anmälan. I löpgrenarna springer tjejer och killar för sig.  

 

I höjd genomförs höjningar med 4 cm från lägsta till högsta höjd. Grenen genomförs på 

två bäddar per pool, där önskad ingångshöjd avgör om man hoppar på "lägre" eller 

"högre" bädd. 

 

Längd, kula och spjut genomförs i tre omgångar. Alla hopp, stötar och kast ska mätas 

och föras in i protokollet. 

 

I stafetten springer pojkar på sträcka 1, 3 och 5, flickor på sträcka 2, 4 och 6. 

Startlinjer för 800 m används, och löparna går in på gemensam bana efter första kurvan. 

Samtliga växlingar sker på gemensam bana.  

 

 

Poängberäkning 

För att räkna ut lagets poäng används 1999 års utgåva av mångkampstabellerna för 

pojkar och flickor 14–15 år, kompletterat med en tilläggstabell för stafett 6x200 m. 

 

Mer information kommer skickas ut efter 1 augusti.  

 

 


