
       

 
Ljungby Mångkamp 2021 den 22-23 Maj, Sunnerbovallen  
      
Klass Kamp Startdag Anm.avgift   

M/M22/P19 
10-kamp (100 m, längd, kula, höjd, 400 m/110mH, diskus, stav, spjut, 
1500 m) 

Lördag 600 kr 
  

P17 
10-kamp (110mH, diskus, stav, spjut, 300 m/100 m, längd, kula, höjd, 
1000 m) Lördag 600 kr 

  
K/K22/F19 7-kamp (100mH, höjd, kula, 200 m/längd, spjut, 800 m) Lördag 600 kr    
 
F17 

 
7-kamp (100mH, höjd, kula, 200 m/längd, spjut, 800 m) 

 
Lördag 

 
600 kr   

      
I år kommer Svenska Friidrottsförbundet att särskilt inbjuda de aktiva som har 
dispens att delta. Ljungby Mångkamp är uttagningstävling till JEM (U20 & U23), så 
förutom Elit-aktiva så kommer även ett antal Mångkampare i dessa åldersklasser 
att få dispens att delta. Alla ni har alltså en säkrad plats på tävlingen! 
 
OBS!  
Den 28 april släpptes restriktionen så även 2002 och yngre tilläts tävla . Däremot 
råder flera lokala restriktioner,  b la Kronobergs Län ( där Ljungby ligger ), som gör 
att det ännu inte tillåts tävling lokalt för andra än ELIT klasser. 
 
Vi hoppas dock att det kommer tillåtas för övriga, ej Elit-klassade Mångkampare i 
de klasserna plus även F/P 17,  senast den 17 maj. Därför planerar vi för att även ni 
kan komma.  
Blir det inte så, får vi tyvärr ställa in för er och då betalas anmälningsavgiften 
tillbaka.  
 
Sv Friidrottsförbundets restriktioner gällande födda 2002 och yngre innebär att 
man endast får tävla lokalt. Ljungby Mångkamp är undantagna detta beroende på 
att det är svårt att arrangera en bra mångkampstävling lokalt. 
Tänk på att resa så smitt-säkert som möjlig där Sv FIF föredrar resa med bil framför 
tåg och flyg. 
 
Anmälan och frågor tas emot till mia.jansson@stralfors.se   
 
Anmälningsavgiften sätts in på Ljungby FIK´s bankgiro 4749838-1 i samband med 
att din anmälan blivit godkänd. 
 
Vid frågor om eventuella dispenser eller förbundets riktlinjer vänd er till  
Tf Sportchef Dejan Mirkovic  dejan.mirkovic@friidrott.se    

 

   
 
Ni kan anmäla er från och med idag. Sista ordinarie anmälan är 17 maj kl 24:00. 
Efteranmälan i mån av plats, 100:- extra i efteranmälningsavgift.  
 
I samband med anmälan, vänligen uppge även namn på medföljande 
tränare/förälder. Max 1st medföljande tränare/förälder per aktiv inne på själva 
tävlingsområdet. 

  

  



Med tanke på rådande restriktioner kring coronaviruset så följer vi situationen och 
de riktlinjer Folkhälsomyndigheten, SvFIF www.friidrott.se/Coronavirusetcovid-19  
och RF RF:s infosida om corona och idrott. Dessa har stått i fokus när beslutet om 
genomförande har tagit.  
 
På grund av ovan information kommer inte Smålands DM kunna genomföras i 
samband med denna tävling, utan skjuts på framtiden. Förhoppningsvis kan vi 
genomföra den i samband med SM i Mångkamp i augusti i Ljungby. 
-Klasserna F/P 13, 14 och 15 tas helt bort ur tävlingen. 
  
 

  
Boendeförslag (bokas direkt till hotellen, inte via Booking eller liknande)     
Uppge att ni deltar i Ljungby Mångkamp!     
 
Hotel Terraza/Ljungby Hotell AB. Telefon 0372-135 60      
     
Hotell Garvaren. Telefon 0372-48084  
 
Ev. kostnader för ej avbokningsbart boende står den aktive för vid händelse av inställd tävling.  

 


