
Klubbmatch mellan HSK och MIK (Tävlings-PM)
Plats: Trollbäcken IP

Tid: onsdag den 18 maj kl. 18.00-20.30

Samling: kl. 17.30 vid kanslibyggnad för aktiva och funktionärer

Grenar och tidsschema
Tävlingen är en mångkamp med följande grenar: längdhopp, spjut, 60 m häck, 
och 200 m löpning. Vi har delat in de aktiva i 4 lag. I varje lag ingår både 
pojkar och flickor samt aktiva från båda klubbarna. Varje lag får en ledare från 
HSK och en fån MIK med sig. Ledarna följer med laget och sköter protokoll 
och stöttar de aktiva. För lag gul, röd och grön finns viss överlappning i 
tidsschemat mellan 60 m häck och spjut. Ledarna hjälper de aktiva att hinna 
med alla grenar.

Ledarna för respektive lag ansvarar för att ställa i ordning sin första 
tävlingsstation i spjut och längd.



Längdhopp
Längdhoppet genomförs i två gropar. Uthopp från kritad zon. Varje aktiv får 
genomföra tre hopp. Mätning med måttband.

Funktionärer: 2 som krattar, 4 som mäter. Ledarna som följer lagen sköter 
protokoll och hanterar hoppordningen. 

Utrustning: Pärm med regler, 2 måttband, 2 mynt, 2 krattor, 2 spadar, 1 
vindmätare, 2 flaggor och 8–10 koner för att märka ut ansats och uthopp. 

Spjut
Spjuttävlingen genomförs på två olika stationer, en på vardera kortsidan av 
fotbollsplanen. Placering nära start respektive målgång för 60 m häck så att 
ledarna enkelt kan hantera överlappningar i tidsschemat.

Alla aktiva får kasta tre gånger med ett spjut som väger 400 gram. Nedslaget 
markeras med nummerflagga och nummerflaggan flyttas ifall nästkommande 
kast blir längre. Efter tre kast mäts det längsta resultatet för varje aktiv.

Funktionärer: 2 som sätter ut nummerflaggor, 2 som hämtar spjut och 2 som 
håller ordning på säkerheten. Ledarna som följer lagen sköter protokoll och 
hanterar kastordningen.

Utrustning: Pärm med regler, 6 spjut 400 gram, 2 måttband, 8 koner för att 
märka ut var de aktiva ska vänta på sin tur, 10 nummerflaggor, 2 koner för att 
markera utkast, plastband och fästen för att märka ut kastzon.

60 m häck
Genomförs på fem banor över aluminiumhäckar som är ca 60 cm höga. 
Avstånd till första häcken 11,75 m (lila markering +) där efter 7 m mellan varje 
häck. Tidtagning med eltid.

Funktionärer: 2 som är beredda att ställa upp häckar och 2 som håller 
ordning på startlistor (ropar upp banordning inför respektive heat) och resultat. 
HSK står för starter, eltid och sekretariat.

Utrustning: 6 häckar på varje bana, HSK står för 18 häckar och MIK för 12 
häckar.

200 m sprint
Genomförs som sista gren för alla fyra lag. Stående start, inga startblock. Vi 
försöker hålla ihop lagen för att underlätta poängräkningen.



Funktionärer: 4 som håller ordning på startlistor och resultat, 6 som ser till att 
ingen utomstående kommer in på banorna och stör loppen. Starter, eltid och 
sekretariat står HSK för.

Poängräkning, resultat och priser
Alla aktiva tävlar i tre dimensioner:

- Först och främst med sig själv! Där man försöker göra sitt bästa för att 
slå sitt personliga rekord i de grenar som står på programmet.

- Tillsammans med det lag som man tillhör (gul, röd, blå eller grön), 
aktiva från båda föreningarna tävlar alltså tillsammans.

- Tillsammans med sin klubb i matchen mellan MIK och HSK.

Poängräkningen sker enligt tabell nedan. För de två lagtävlingarna räknas ett 
genomsnittsresultat ut för alla aktiva i laget. Alla får medalj och glass innan de 
går hem och sover gott!

Källa: Svensk Friidrott, Friidrottens tävlingar för barn, 2019.

Lagindelning och protokoll på följande sidor

60 m häck Längd Sjut 200 m

10 p 7,6 510 34,5 30

9 p 8,9 475 31,0 33

8 p 10,2 440 27,5 37

7 p 11,5 405 24,0 40

6 p 12,8 370 20,5 44

5 p 14,1 335 17,0 48

4 p 15,4 300 13,5 51

3 p 16,7 265 10,0 55

2 p 18,0 230 6,5 58

1 p 19,3 195 3,0 1,02
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