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Instruktioner för grenledare och funktionärer 

främst i klasserna 8 – 12 år 
  



GRENLEDARENS ANSVAR 
 

1. I god tid före tävlingsstart se till att förbereda aktuella listor samt förbereda så att allt finns 
framme till den gren som skall starta. Samla dina funktionärer och dela ut arbetsuppgifter 
till dem. 
 

2. 10 min före tävlingsstart håller du uppropet och i samband med det går igenom grenens 
regler. Vad är ett godkänt resp. underkänt genomförande, hur många försök har man och i 
vilken ordning startar dem. Ställ gärna upp dem på ett led de håller genom hela tävlingen 
(beroende på gren och antal barn). Är det höjdhopp så be om resp. barns ingångshöjd i 
samband med uppropet. Tala gärna också om att de inte behöver hoppa på varje höjd. 
 

3. Samla alla medaljörer direkt efter avslutad gren (i mångkampen efter alla tre grenarna) 
och ta med dem bort till prisutdelningstältet. Viktigt att snabbt ta fram placeringar för 
klasserna 10 år och uppåt. 10-12 år är det dom 6 främsta och 13 år och uppåt är det de 
tre främsta som får pris. OBS! För mångkamparna 8-9 år får samtliga medalj utan 
inbördes ordning så samla alla och ta dem till prisutdelning direkt efter gren 3. Ta med 
samtliga funktionärer som följt dem och kör ”high five” när barnen stiger av prispallen! 
 

4. Ha roligt och se till att både funktionärer och barn har det! 
 
60 m 

Starter och eltidtagningsfunktionärer finns redan! Likaså ev. manuella tidtagare så här blir er 
uppgift att hjälpa startern att ställa upp barnen på rätt bana och se till att det flyter snabbt och 
effektivt mellan heaten. Vid flera heat kan det vara bra att ställa upp dem på rätt banor i led bakom 
varandra. 

Obs! Vid manuell tidtagning avrundas alltid tiderna uppåt. Man tar tid på en bana och inte en 
placering. Man startar när man ser röken från startpistolen och stoppar när barnet på utvald bana 
korsar mållinjen med bröstet. 

 

Barnen får välja själva men vi rekommenderar inte startblock till de allra yngsta om de inte har 
tränat med det. Gå gärna igenom startproceduren med de allra yngsta; när startern blåser i 
visselpipan ställer de upp sig på pricken. Sedan följer startkommandon; På edra platser, färdiga, 
Pang! De får inte vara på startlinjen utan måste ha tårna strax bakom. Instruera dem gärna också 
att de skall försöka hålla sig på sin bana hela vägen in i mål. 

Alla får springa en gång var, vi har inga finaler i de yngsta klasserna (8-10 år). 

  



LÄNGD 

Förbered gropen och gör det möjligt för barnen att få göra minst ett provhopp. Fördela uppgifterna 
bland funktionärerna. En behöver kratta, två behöver mäta, en behöver ha koll på avstampet, en 
behöver visa om det är godkänt, dvs vit eller röd flagg och en behöver kolla vinden. En behöver 
skriva upp resultatet samt vinden. En och samma person kan givetvis utföra fler än en av 
ovanstående uppgifter. Det är också bra att ställa ut en kona, alt ställa sig i hoppzonen medan 
krattning pågår. Därefter visa klart och tydligt att ni är redo för nästa barn. 

Vindmätaren placeras ungefär i mitten av ansatsen en liten bit in från ansatsbanan. I längdhopp är 
mätperioden 5 sek och startas då den tävlande påbörjar sin ansats. 

10 min före tävlingsstart håller du i uppropet och meddelar barnen vilken startordning de har. Det 
brukar vara en fördel att ställa dem på led för att ha koll på ordningen. Se dock till att de inte står i 
vägen för vindmätaren. Samla samtidigt alla barn vid gropen och förklara reglerna. 

Samtliga barn har fyra hopp var. Tre försök och sedan att de åtta bästa får ytterligare tre försök 
gäller från 13 år och uppåt. 

Regler 

Avstampet skall ske med en fot och inom hoppzonen på 1 meter. I våra hoppzoner som redan är 
markerade i banan ingår linjerna i zonen, dvs det blir övertramp först om man berör marken 
bortom övertrampslinjen i upphoppet. Om man gör avstampet innan zonen är det giltigt, men man 
mäter från början av den bakre linjen. 

Hoppet  mäts  från  det  märke  som  vilken  kroppsdel  som  helst  lämnar  i  
hoppgropen och som ligger närmast avstampsplatsen ”snett”. Se bild. Måttbandets nollpunkt skall 
alltid vara i gropen. Mätnoggrannheten är en centimeter och man avrundar alltid nedåt. Ogiltiga 
försök markeras med ”X”. 

 
Det är viktigt att barnen alltid fortsätter framåt och går ur gropen. Går man bakåt i gropen blir 
hoppet ogiltigt. Hoppet är ”klart” först när man lämnat gropen. 

  



BOLL 

För klasserna 8-9 år använder vi bollarna som väger 300 g.  

Fördela funktionärerna. Minst två bör vara i kastzonen för att kontrollera nedslaget samt sätta 
dit/flytta resp. flagga. Använd gärna någon form av pinne och markera direkt så fort bollen landat. 
Då bollar inte lämnar tydliga nedslagsmärken är det mycket viktigt att nedslagsfunktionärerna är 
observanta på var bollen landar. En funktionär håller i flaggorna (vit eller röd) och bedömer kastets 
giltighet. En eller flera ser till att bollarna kommer tillbaka.  

10 min före tävlingsstart håller du i uppropet och meddelar startordning, barnen har sedan samma 
nr på sin nedslagsflagga. Låt barnen göra 1-2 provkast. Det brukar vara en fördel att ställa dem på 
led för att ha koll på ordningen. Samla samtidigt alla barn vid kastlinjen och förklara reglerna. 

Samtliga barn har fyra kast var. Vi mäter först när samtliga har gjort sina fyra kast. 

Regler 

Bollen får bara kastas med en hand och den bör kastas framåt över axeln. Man får inte trampa på 
kastlinjen. Man måste lämna banan kontrollerat (ej framåt över linjen). För att kastet skall vara 
giltigt måste också bollen landa inom markerad kastsektor.  

Mätningen sker från närmaste nedslagsmärke till inre kanten av kastlinjen. Se bild. Nollpunkten är 
alltid i kastzonen och den som håller i måttbandet drar alltid ut det till den vita pricken i banan. 
Mätnoggrannheten är en centimeter och man avrundar alltid nedåt. 

  

  



HÖJDHOPP 

Se till att allt som behövs finns på plats, t ex tävlingsribba och mätsticka. Låt barnen välja lite olika 
höjder att göra sin inhoppning på.  

10 min före tävlingsstart håller du i uppropet och meddelar barnen vilken startordning de har. 
Fråga samtidigt vilken höjd de vill gå in på och tala även om att de inte behöver hoppa på alla 
höjder. Det är fritt för dem att stå över. 

Preliminärt höjningsschema för Habo Challenge 2019 är enligt nedan men det är alltid tillåtet att 
välja en lägre ingångshöjd. 

Höjningsschema Höjd 

P17  131 - 136 - 141 - 146 - 151 - 156 - 161 - 165 + 2 cm  

P10-P11   91 - 96 - 101 - 106 - 111 - 116 - 120 - 124 - 128 - 132 - 135 - 138 + 2 cm  

F15-F17 116 - 121 - 126 - 131 - 136 - 141 - 146 - 150 + 2 cm  

F13+P13 111 - 116 - 121 - 126 - 131 - 135 - 139 - 142 + 2 cm  

F10-F11  91 - 96 - 101 - 106 - 111 - 116 - 119 - 122 - 125 + 2 cm 

 Regler 

Avstampet måste ske med en fot. Hoppet underkänns om ribban faller och orsaken finns i den 
tävlandes egen prestation samt om den tävlande avbryter ansatsen men vidrör marken eller 
hoppbädden bortom ribban utan att ha passerat över den. Se bild. 

  

I protokollet antecknas ett godkänt hopp med O, ett misslyckat hopp med X och om den tävlande 
ej hoppar på höjden noteras ett – . Alla har rätt till tre försök per höjd. En hoppare är utslagen efter 
tre ogiltiga försök i rad. Ribbans höjd bör med jämna mellanrum kontrolleras med en mätsticka.
  

Placering avgörs enligt följande ordning; resultathöjd, klarad omgång i resultathöjd, antal ogiltiga 
försök i tävlingen. 



KULA 

I klasserna 10-11 år samt F12-F13 använder vi 2 kg. P12-P13 och F17 har 3 kg. P15 och Kvinnor 
har 4 kg, P17 har 5 kg och Männen har 7,26 kg. 

10 min före tävlingsstart håller du i uppropet och meddelar barnen vilken startordning de har. Se 
till att de får 1-2 provstötar och gå igenom reglerna. 

Regler 

Kulan skall hållas invid halsen tills den stöts och stöten får endast utföras med en hand. För att 
stöten skall bli giltig måste kulan landa i kastsektorn. Foten får inte beröra överkanten på 
stoppbrädan, inte heller ovansidan på ringkanterna får beröras. Viktigt är att första steget ut från 
kulringen måste göras kontrollerat och bakåt, bakom den vita linjen som markerar halva kulringen. 

Vid mätningen skall nollan placeras vid delen av nerslaget som är närmast kulringen. Måttbandet 
sträcks genom centrum på ringen och längden avläses vid kanten av stoppbrädan närmast 
kulringen. Mätnoggrannheten är en centimeter och man avrundar alltid nedåt. 

 
 

 

600 m 

Startproceduren är lite annorlunda på långlopp jämfört med sprintlopp. Här ställs man upp ett par 
meter bakom startlinjen och startern säger enbart ”på edra platser” och sedan PANG! Inget färdiga 
alltså. Man får direkt gå in på gemensam bana. 

Obs! Vid manuell tidtagning avrundas alltid tiderna uppåt. I långlopp kan man inte ta tid på en 
bana utan får ta på en placering. Man startar när man ser röken från startpistolen och stoppar när 
barnet med utvald placering korsar mållinjen med bröstet.  

 

 



SPJUT 

I 11-13-årsklasserna använder vi 400 g spjuten. F15-F17 har 500g, P15 och Kvinnor har 600 g, 
P17 har 700 g och Män har 800 g. 

I 11-12-årsklasserna har samtliga barn har fyra kast var. Om två eller flera kastare får samma 
slutresultat avgör det näst bästa försöket placeringen. 

 

Regler 

Spjutet måste hållas vid lindningen. Man måste använda sig av ”vedertagen stil”. Man får inte 
trampa på kastlinjen. Man måste lämna banan kontrollerat (ej framåt över linjen). För att kastet 
skall vara giltigt måste också spjutet landa inom markerad kastsektor. 

Mätningen sker från närmaste nedslagsmärke till inre kanten av kastlinjen. I tävlingar för barn har 
det inte någon betydelse hur spjutet dimper i marken. Se bild.  

 

Nollpunkten är alltid i kastzonen och den som håller i måttbandet drar alltid ut det till den vita 
pricken i banan. Mätnoggrannheten är en centimeter och man avrundar alltid nedåt. 

 

VINDMÄTNING 

I längd och tresteg skall den stå inställd på 5 sekunders mätning. Tänk på löpriktningen. Den skall 
stå 20 m från plankan eller ca i mitten av ansatsen, max 2 m från banan och på 1,22 meters höjd 
(en banbredd). Den startas när den aktive startar sin ansats. Vinden skrivs in i protokollet med + 
för medvind och – för motvind och med en decimal. 

Exempel + 1,2 = medvind 1,2 m/s 

                        - 0,3 = motvind 0,3 m/s 

 

  



PRISUTDELNING 

8- och 9-åringarna kör en trekamp. Samtliga deltagare får medalj utan inbördes ordning. 

I 10-12-årsklasserna är det ej mångkamp utan gren för gren. Priser till de 6 (!) främsta i varje gren 
och klass. 

13 år och uppåt – här är det de tre främsta som får medalj/pris. 

VIKTIGT! 

Samla ihop pristagarna direkt efter varje avslutad gren och gå med dem till prisutdelningen. ( 8- 
och 9-årsklasserna blir det efter den tredje och sista grenen) För löpgrenar gäller att sekretariatet 
så snabbt som möjligt får ut resultaten till speaker/prisutdelning. 

 

 

 


