
 

PM Sundbybergs Ungdomsspel lördag den 21 maj 2022 

 

Plats: Sundbybergs IP, Fredsgränd 2, Sundbyberg  

Tunnelbana: Duvbo  

Parkering: Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser i anslutning till IP. 

Efteranmälan i mån av plats senast 40 min innan start. Startavgifter faktureras respektive 

klubb i efterhand. Efteranmälan sker i sekretariatet. Sekretariatet vid nedre entrén till Löthallen. 

Nummerlappar: Hämtas ut vid nedre entrén till Löthallen.  

Omklädningsrum och toaletter: Omklädningsrummen 5-6-7 +wc i ishallen, nedgång vid 

cafeterian. 

Mat och dryck: finns till försäljning i cafeterian nära kulringen. 

Allvädersbanor med max 9 mm spiklängd 

P/F 7-9 Samling för ledarna 08:50  

Prova på mångkamp: gör så många längdhopp, kulstötar och 60 m lopp som du vill mellan 
klockan 9.00 och 10.30. Du kan ställa dig i kö till samma gren igen eller byta gren hur du vill 
eller vila en stund. En medalj till alla oavsett hur många grenar man deltagit i. 

P/F 7 stöter med 1 kg kula och P/F 8-9 stöter med 2 kg kula. Hoppzon i längdhopp. 

P/F 10-11 Samling för ledarna 10:30 

Prova på mångkamp: gör så många längdhopp, höjdhopp, kulstötar och 60 m lopp som du vill 

mellan klockan 10.30 och 12.00. Du kan ställa dig i kö till samma gren igen eller byta gren hur du 

vill eller vila en stund. I höjdhoppet höjs och sänks ribban så man får hoppa på olika höjder. En 

medalj till alla oavsett hur många grenar man deltagit i. 

P/F 10-11 stöter med 2 kg kula. Hoppzon i längdhopp. 

P/F 13 och 15 

Avprickning: endast i löpgrenar senast 40 min innan grenstart. 

Upprop: ca 10 min innan grenstart i samtliga grenar vid respektive tävlingsplats. 

60 meter: De fem främsta tiderna i försöken går till final. 

Längdhopp: Hoppzon för P/F13 och planka för F 15. Alla har 4 hopp. 

Höjdhopp: Höjningar på jämna 5 cm (105, 110 etc) från ingångshöjd till 130 cm, därefter 134-138-

142-145 + 3 cm. 

Kula: F13 2 kg, P13 och F15 3 kg. Alla har 4 stötar. 

Resultat: anslås bakom sekretariatet. 

Medaljer: Till de tre främsta i varje gren.  

 

Välkomna önskar Sundbybergs IK Friidrott! 


