
På uppdrag av Smålands FIF inbjuder vi till:

UDM för klubblag
Söndag 22 augusti 

 
Grenar: 
P-F 13: 80m, 200m, 1500 m, längd, stav
P-F 11: 60m, 200m, 1500 m, höjd, tresteg

 
PM  
- Varje deltagare har rätt att deltaga i två grenar p
- Varje lag ställer upp med en deltagare per gren ind
- I UDM får deltagare gå upp i högre åldersklass ifal
  Deltagare får dock inte byta lag eller åldersklass 
- Ett lag måste bestå av minst tre deltagare.
- I finalmatch får deltagare byta lag och åldersklass
  Lagbyte gäller ju endast de som har 2 lag.
- Endast 4 försök i längd och tresteg samt i samtliga
- Poängberäkning: Efter antalet deltagande lag matchdagen. Vid 6 lag=
- Skulle vid match lag stanna på samma poäng, avgör antal grensegrar, d
 
 
Poäng efter kvalmatch 1 
Lag P13 F13 P11 
FIK Färjestaden 17 10  
IK Hinden    
Högby IF 11 31 30 
Kalmar SK lag 1  33  22 
Kalmar SK lag 2  21 6 
Oskarshamns SK    
IFK Växjö lag 1 25 53 32 
IFK Växjö lag 2 26 39 24 
IFK Växjö lag 3  33  

 
 

Anmälan med laguppställningar
Lagändring kl.9.30 tävlingsdagen i samband med lagl
Observera att det ej finns några läktare vid idrott
Upplysningar: Patrik Eklund 073-396 50 82 eller Annika Karlsén 070
 

IK Hinden 
  
 

 

 
hälsar er välkomna till en spännande UDM

På uppdrag av Smålands FIF inbjuder vi till: 

UDM för klubblag 13-11, kvalmatch 
 

Söndag 22 augusti kl. 10.30 
Åkrahälls IP, Nybro 

 

stav, kula, slägga, stafett 4x80m 
tresteg, kula, diskus, stafett 5x60m 

Varje deltagare har rätt att deltaga i två grenar plus stafetten i samtliga åldersgrupper.
Varje lag ställer upp med en deltagare per gren individuellt. 
I UDM får deltagare gå upp i högre åldersklass ifall man vill fylla ut ett äldre lag. 
Deltagare får dock inte byta lag eller åldersklass i andra kvalmatchen i förhållande till den första. 
Ett lag måste bestå av minst tre deltagare. 
I finalmatch får deltagare byta lag och åldersklass i förhållande till kvalmatcherna.
Lagbyte gäller ju endast de som har 2 lag. 
Endast 4 försök i längd och tresteg samt i samtliga kast. Detta gäller vid både kvalomgång och final.

Efter antalet deltagande lag matchdagen. Vid 6 lag=6,5,4,3,2,1
ag stanna på samma poäng, avgör antal grensegrar, därefter plac

 F11 
30 
56 
46 
25,5 
30,5 
25 
35 
39 
 

aguppställningar senast 18/8 till ikhinden@telia.com.  
Lagändring kl.9.30 tävlingsdagen i samband med lagledarträffen. Tidsprogram finns 
Observera att det ej finns några läktare vid idrottsplatsen! 

396 50 82 eller Annika Karlsén 070-359 76 56. 

 
IK Hinden och Kalmar SK 

      

älkomna till en spännande UDM-kvalmatch

 

, kvalmatch 2 

lus stafetten i samtliga åldersgrupper. 

lla ut ett äldre lag.  
i andra kvalmatchen i förhållande till den första.  

erna. 

 kast. Detta gäller vid både kvalomgång och final. 
6,5,4,3,2,1 
ärefter placering i avslutande stafett. 

   
finns bifogat inbjudan! 

 

kvalmatch 



���������	
������	�
	�������������������	������

�������	� ����  �	� �!��� ������� "��	 �����  �!��	

#$%&$ '$�
�(## (#& )## )#&

#$%&* '$�
�)##

#$%+* ,$�
�)#& )##

#$%*$ ,$�
�(#&

##%#* (## (#&

##%�$

##%&$ )#& (##

##%+$ �$$�
�)##

##%+* �$$�
�(#& )#&

##%*$ �$$�
�)#&

##%** �$$�
�(## (## )##

#�%$$ (#&

#�%#$ #*$$�
�)#&

#�%�$ #*$$�
�(#&

#�%&$ #*$$�
�(## )## )#& (#&

#�%+$ #*$$�
�)## (##

#�%*$

#&%#$ +-,$�
�(#&

#&%�$ +-,$�
�)#&

#&%&$ *-'$�
�(##

#&%+$ *-'$�
�)##

�����

,$�
.��$$�
.�#*$$�
.���	�.��!���.����	.���!��	.���	/����+-,$�


�����

'$�
.��$$�
.�#*$$�
.�����.��������.����	.�������.���	/����*-'$�



