
Taifspelen 
och 

Stora DM, JDM, UDM 2014 
27-28 September i Tranås 

 

Tranås AIF bjuder härmed in till Taifspelen och Stora DM, JDM och UDM på vår nya 
banor på Bredstorps IP. Tävlingsstart lördag kl. 11,00 och söndag kl. 10,00. 
  
I år kommer vi att dela upp tävlingen, så alla aktiva i åldern 12 och uppåt från 
Småland och Öland deltar enbart i DM, JDM och UDM. Övriga aktiva, utanför 
Småland/Öland kan endast anmäla sig till Taifspelen. 
I åldern P/F12 - M/K är alla grenar med i DM och de blåmarkerade / understrukna är 
även med i Taifspelen. 
I åldern P/F 7 - 11 är det endast Taifspelen för alla aktiva oavsett var man kommer 
ifrån.  
    
Lördag 
M 100m, 400m, 1500m,  110m häck, stav,  längd,        kula        spjut 4x100m      4x400m        
P19 100m,  400m,  1500m,   110m häck,  stav,   längd,   kula,  spjut  
P17 100m, 400m,   1500m,  110m häck,   stav,   längd,    kula,    spjut 4x100m 
P15 80m,    300m,                  80m häck,   stav,    längd,   kula,    spjut 4x80m 
P14 80m,     300m,                  80m häck,   stav,    längd,    kula,     spjut 
P13 60m                  1500m,   60m häck,   stav,   längd,   kula,     spjut 5x60m  
P12 60m                    1500m,   60m häck,   stav,    längd,    kula,     spjut 

 
K 100m,   400m,   1500m,  100m häck,  höjd,  tresteg, diskus,  slägga 4x100m      4x400m 
F19 100m,   400m,    1500m,  100m häck,  höjd,  tresteg, diskus,  slägga  
F17               100m,   400m,    1500m,  100m häck,  höjd,  tresteg, diskus,  slägga 4x100m 
F15 80m,     300m,               80m häck,  höjd,   tresteg,  diskus,  slägga 4x80 m 
F14 80m,    300m,               80m häck,  höjd,   tresteg,  diskus,  slägga 
F13 60m,              1500m,  60m häck,  höjd,  tresteg, diskus,  slägga 5x60m 
F12 60m,              1500m,  60m häck,  höjd,  tresteg, diskus,  slägga 

 

Enbart Taifspelen        
P11 60m,                     600m,   60m häck,           längd,   kula 
F11 60m,                     600m,   60m häck,           längd,   kula 

 

Söndag 
M 200m,  800m,   3000mHi  400m häck,  höjd,   tresteg,  diskus,   slägga 
P19 200m,   800m,   2000mHi  300m häck,   höjd,    tresteg,   diskus,  slägga 
P17 200m,   800m,   2000mHi  300m häck,   höjd,   tresteg,  diskus,   slägga 
P15              800m,   1500mHi  300m häck,  höjd,    tresteg,   diskus,   slägga 
P14              800m,   1500mHi   300m häck,  höjd,    tresteg,   diskus,    slägga 
P13 200m,   600m,                                 200m häck          höjd,    tresteg,   diskus,   slägga 
P12 200m,   600m,                                 200m häck             höjd,    tresteg,   diskus,   slägga 

 
K 200m,   800m,   3000mHi  400m häck,  stav,  längd,  kula,   spjut 
F19 200m,    800m,   2000mHi   300m häck,  stav,  längd,  kula,   spjut 
F17 200m,    800m,   1500mHi  300m häck,  stav,  längd,  kula,   spjut 
F15               800m,   1500mHi  300m häck,  stav,  längd,   kula,  spjut 
F14               800m,   1500mHi  300m häck,  stav,  längd, kula,  spjut 
F13 200m,    600m,                                 200m häck              stav,  längd,   kula,  spjut 
F12 200m,    600m,                               200m häck               stav, längd,   kula,  spjut 

 

Enbart Taifspelen 
Mini Taif – 3-kamp 
P / F 7 60m, längd,  boll 
P / F 8 60m längd,  boll 
P / F 9  60m, längd, boll 



Anmälan och Avgifter 

Anmälan med namn, klass, födelseår, förening och årsbästa 2014 eller 2013 senast den 17 
September till tina.klasson@telia.com  
Startavgifter: 50 kr per gren. För stafettlag M/K 120 kr och för P/F 13-17 100Kr. Efteranmälan i mån 
om plats mot dubbel avgift. Föreningen kommer att faktureras i efterhand. 
 
Priser 
DM och JDM – RF:s mästerskapstecken till segraren. Smålands FIF:s silver och brons till 2:an och 
3:an. Vid ensamstart dock Smålands FIF:s guld till segraren. 
UDM – Smålands FIF:s guld, silver och brons. 
Taifspelen – Taifspelsplaket, guld, silver och brons. 
 
Regler 

 I DM, JDM, UDM är det åldersbundet. 

 Max 3 grenar per deltagare varje dag i UDM 12-14 år. 

 I stafetterna: En ungdom får antingen starta i sin egen åldersgrupp, eller gå upp i en äldre 
åldersgrupp för att fylla ut ett lag, laget måste dock innehålla minst två aktiva i aktuell 
åldersgrupp. Rätt att starta i seniorklass tillkommer. 

 M+P19 och K+F19 kommer i regel att köras samtidigt och ge dubbla placeringar (för 
juniorerna)i de fall förutsättningarna varit samma (oavsett hur den aktive är anmäld). I de 
grenar där det skiljer har junioren rätt att tävla med både senior- och junior- betingelser, för EN 
startavgift. Dubbla anmälningar krävs dock. 

 17 år och yngre kommer INTE att få dubbla placeringar, även om de ibland körs samtidigt som 
seniorerna, såvida man inte är dubbelt anmäld 

 
Startlista, tidsprogram och PM 
Det kommer att läggas ut på Tranås AIF friidrotts hemsida. 
 
Boendeförslag 
 
Hotell Statt Best Western – specialpris, dubbelrum från 895kr, uppge friidrotts DM  vid bokningen. 
0140-566 00 
 
Hotell Åberg – 0140-130 80 
 
Hätte Camping – 0140-174 82 
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