
PM – Lag-UDM-finalen 2018
Söndag 9 september på nya Hofgårdsvallen i Sävjö.

Deltagande lag

P15
IFK Växjö
IK Hakarpspojkarna

F15
IFK Växjö
IK Hakarpspojkarna
Habo FIF-04
Ljungby FIK

P13
IFK Växjö, blå
IFK Växjö, vit
Eksjö Södra IK
Hovslätts IK
Wärnamo SK
Habo FIF-04

F13
IFK Växjö, blå
IFK Växjö, vit
IK Hakarpspojkarna
Hovslätts IK
IK Sisu
Habo FIF-04

P/F11
IK Hakarpspojkarna
Ljungby FIK
Wärnamo SK
Högby IF
Habo FIF-04, lag 1
Habo FIF-04, lag 2
IK Hinden
Hovslätts IK
Skruvs IF
IFK Växjö, lag 1
IFK Växjö, lag 2
Eksjö Södra IK

Regler
Lagets sammansättning: Ett lag måste bestå av minst tre deltagare.

Varje lag ställer upp med en deltagare per gren.
Varje deltagare har rätt deltaga i max två grenar plus stafett.
I 11års-klassen inga krav på antal pojkar / flickor.

Antal försök: Fyra försök i längd, tresteg och i alla kast.
Byte av lag och/eller klass: Tillåts mellan kval/final, däremot inte mellan kval 1 och kval 2.

Deltagare får inte delta i två olika klasser vid samma tillfälle.
Poängberäkning: Efter antalet deltagande lag matchdagen. T.ex. 6 lag = 6, 5, 4, 3, 2, 1p.

Skulle två lag stanna på samma poäng, avgör antal grensegrar,
därefter placering i avslutande stafetten.

Till aktiva
• Upprop 10min innan start i alla grenar. Ingen avprickning.
• Fyra försök för samtliga i längd, tresteg och kastgrenarna.
• Höjningsschema höjdhopp

P/F15 122 - 127 - 132 - 137 - 142, +3cm
P/F13 117 - 122 - 127 - 132 - 137, +3cm
P/F11 107 - 112 - 117 - 122 - 127 - 132, +3cm

• Högsta tillåtna spiklängd är 6mm på löparbanorna, 9mm vid hopp och spjut.
• Resultat sätts upp på anslagstavlor, poängställningen uppdateras efter varje gren.

Till funktionärer/lagledare
• Se funktionärslistan på www.smfif.se till höger under Aktuellt.
• Ha gärna med egna västar till Sävsjö, ett antal finns också på plats.
• Funktionärs/lagledarsamling kl. 11.00 med information/regler/rutiner för dagen.
• Ändringar i laguppställningen till Markus direkt efter lagledarsamlingen. Senare ändringar 

endast ok vid skada och inom reglerna "lagets sammansättning" ovan. Stafettlag inkl. löpordning 
lämnas till Markus under tävlingsdagen.

http://www.smfif.se/


Lite om arenan/Hofgårdsvallen i Sävsjö – som fått nya allvädersbanor 2018!
• Invigning av nya Hofgårdsvallen mellan kl 11.30-12.00.
• En stavhoppstävling kommer köras i samband med invigningen där bl.a. Finnkampsdeltagaren 

Ellen Olsson deltar, som har rötter i Sävsjö, Angelica Bengtsson kommer troligtvis sparra/coacha.
• Finns två omklädningsrum för både dam och herr.
• Parkering är utanför ishall alternativt på grusplan mellan ishall och konstgräsplan.
• Kiosk finns och erbjuder Kaffe, bulle, korv med bröd, chokladkaka och någon godisbit.
• Det finns ingen läktare så med fördel tar man med sig något att sitta på.
• Kastburen ligger precis intill Hofgårdsvallen.

Övrigt/Allmänt
• Smålands FIFs tävlingskommitté är arrangör i samarbete med klubbarna som har lag i finalen, 

samt IFK Sävsjö på deras nya arena! Likheter med IDM-helgen.
• Tävlingsledare Lasse Elfgaard 072-371 18 82, övriga frågor Markus Andersson 0733-68 84 60.


