
 

PM för Stafett DM i Huddinge  

Onsdag 15 sept 2021 

OBS Tiderna i Inbjudan gäller ej 

 

 

Tidsprogram Öppna stafett-DM/DF  på Källbrinks IP 

 
Kl Åldersgrupp Sträcka Försök/final Antal  

föranm 

Markering 

18.00 P11 5x60m Final direkt 2 ORANGE 

18.15 F11 5x60m Final direkt 3 ORANGE 

18.45 P13 5x60m Final direkt 5 ORANGE 

19.00 F13 5x60m Finaler 9 ORANGE 

19.30 P11 3x600m Final direkt 4 vx 1: Blå+grå flärp 

vx 2: GRÅ    

19.45 F11 3x600m Final direkt 3 Dito 

20.00 P13 3x600m Final direkt 8 Dito 

20.15 F13 3x600m Final direkt 7 Dito 

20.30 F15+P15 3x800m Final direkt 4+5 Dito 

* P/F 17 3x800m och M/K 4x800m UTGÅR, inga föranmälda .                                                                 

* Inga finaler – bästa tider räknas – försök seeda lag 1 som det bästa osv ! 

Avprickning/Laguppställningsblankett 

Senast 60 minuter före grenstart skall laguppställning lämnas in till sekretariatet noggrant textat. 

Speciell blankett finns i sekretariatet. 

Efteranmälan  300 Kr  
Efteranmälan tas emot på plats senast 60 minuter före respektive start. Avgiften deb resp 

förening i efterhand         

 

Nummerlappar 
Hämtas ut vid sekretariatet när laguppställningsblankett lämnats in. Reklamen får inte vikas in. Aktiv 

som deltar i flera lag har olika nummerlappar 
  
.Specifika regler för DM i stafett 

• Deltagande förening får anmäla och starta med valfritt antal lag per gren.  

• Ålderssammansättningen i seniorklasserna är valfri. 

• I 17-årsklasserna måste minst två i varje lag tillhöra aktuell åldersklass. Dessa får sedan 

kompletteras med löpare från yngre åldersklass (dock yngst 15 år) under förutsättning att dessa 

då enbart tävlar i den klassen under hela tävlingen (förutom ev. deltagande i seniorklass). 

• 15-årslagen kan kompletteras med 14-åring (födda 2007)  

• 13-årslagen kan kompletteras med 12-åringar (födda 2009) 
  
Ungdomsstafett 
Klassen F/P11 har inte DM-status utan ligger utanför mästerskapet- 

  
Heatindelning 
Heatindelning/bana anslås snarast efter avprickningstidens utgång på anslagstavla på 

omklädningsbyggnaden. 
  

http://dst15js82dk7j.cloudfront.net/151399/63331917-UY4gW.jpg


 

 

Kvalificering 
Inga försöksheat utan vid fler heat är tiderna avgörande.  Lag nr 1 seedas i det första heatet (Det 

förmodade snabbaste) osv 

  

Uppvärmning:  
Skall ske utanför tävlingsarenan, joggingspår finns i direkt anslutning till idrottsplatsen, alternativt på 

kastplan.  
  
Omklädningsrum 

Inga omklädningsrum öppna 

 

Innerplan 
Endast aktiva i aktuella grenar samt funktionärer 
  
Resultat 
Anslås på anslagstavlor samt läggs in löpande på vår hemsida www.huddingeais.se  

 

Prisutdelning: 
Sker snarast möjligt efter avslutad gren med medaljer till de 3 främsta lagen från Stockholm.  

Diplom till alla i FP 11. Ett diplom pr deltagare 

 
Servering på Källbrinks IP: 
Begränsad omfattning 
  
Hemsida  
med information: www.huddingeais.se 
  
Information  
Pelle: 070-6758799 
  
E-Mail  adress 
pelle@huddingeais.se 

  
Kollektivtrafik 
Buss 704 från Huddinge Station (pendeltåg) eller från Fruängen (T-bana). Hållplats Källbrinksskolan. 

Alt 706 från Huddinge Station (Källbrinks Idrottsplats=) se www.sl.se 

  

Bil: E4 Avfart vid Vårby följ skyltar mot Huddinge Sjukhus,  
c:a 3 km skylt vänster mot Källbrinks IP  
alternativt avfart vid Segeltorp samt Häradsvägen 5 km. Skylt höger mot Källbrinks IP  

 

Parkering 

Finns i anslutning till Källbrinks IP 

 

Välkommen till Huddinge 

 

Huddinge AIS  

 

Nummerlappssponsor:   

http://www.huddingeais.se/
http://www.huddingeais.se/

