
 

  

Grattis och välkomna till riksfinalen i 

Kraftmätningen! 

3-4 september 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraftmätningen är en satsning på laganda och mångsidighet för friidrottare i nedre tonåren. Med en lagtävling 

som attraktivt tävlingsmål för fler än de allra bästa hoppas vi att fler ska välja att fortsätta friidrotta längre. 

 

Ni har tagit er igenom kvalomgången och vi välkomar er till riksfinalen som avgörs på Ullevi i Göteborg den  

3-4 september. 
 

 

 

 

 



Tävlingsbestämmelser 
 

 

Åldersklasser 
Ungdomar födda 2007-2009 (observera: högst en pojke och en flicka i varje lag född 2009). 
  

Lagsammansättning 
Mixlag består av 6-16 aktiva, varav minst tre och högst åtta av resp kön. Lag som innehåller både flickor och 

pojkar deltar automatiskt i samtliga tävlingsklasser (mix+F15+P15). 

 

Ett flick- eller pojklag består av 3-8 aktiva. 

 

Grenprogram 

Pojkar 15  800 m, 80 m häck, höjd, längd, kula och spjut 

Flickor 15  800 m, 80 m häck, höjd, längd, kula och spjut 

Stafett  6x200 m (3 pojkar + 3 flickor, gäller endast mixade lag) 

   

I individuella löpgrenar blandas poolerna och deltagarna delas in i så jämna heat som möjligt. Ange därför pers 

i anmälan. 

 

Alla teknikgrenar genomförs i fyra pooler (se nedanstående indelning).  

 

I höjd genomförs höjningar med 4 cm från lägsta till högsta höjd. Grenen genomförs på två bäddar per pool, 

där önskad ingångshöjd avgör om man hoppar på "lägre" eller "högre" bädd. 

 

Längd, kula och spjut genomförs i tre omgångar.  

 

I stafetten springer pojkar på sträcka 1, 3 och 5, flickor på sträcka 2, 4 och 6. Heaten kommer att seedas så att 

de åtta lag som sprang snabbast i kvaltävlingarna möter varandra. Startlinjer för 800 m används, och löparna går 

in på gemensam bana efter första kurvan. Samtliga växlingar sker på gemensam bana.  

 

Mixlag: Högst 16 aktiva och 3 ledare 

Flicklag: Högst 8 aktiva och 2 ledare 

Pojklag: Högst 8 aktiva och 2 ledare 

 

Poängberäkning 

För att räkna ut lagets poäng används 1999 års utgåva av mångkampstabellerna för pojkar och flickor 14–15 år, 

kompletterat med en tilläggstabell för stafett 6x200 m. 

 

  

http://www.friidrott.se/barn-ungdom/kraftmat/regler.aspx#sammansatt


Poolindelning och tidsprogram 
 

 

Baserat på uppnådda poäng i kvalomgången delas finallagen in i fyra pooler. Poolindelningen används främst 

för att skapa förutsättningar för ett bättre tidsprogram. 

 

Gul pool (lag 1–5 i kvalomgången) 

Hässelby SK, Hammarby IF lag 1, IFK Göteborg, Ystads IF, Gefle IF 

 

Röd pool (lag 6–10 i kvalomgången) 

Täby IS, Sävedalens AIK, Turebergs FK lag 1, IFK Växjö, Upsala IF  

 

Blå pool (lag 11–16 i kvalomgången).  

Västerås FK, KA2 IF, Bromma IF, Örgryte IS, Malmö AI, Hammarby IF lag 2 

 

Grön pool (resterande flick- resp. pojklag) 

Flickor: IF Rigor/Falkenbergs IK, IF Göta, Täby IS/Rånäs, Linköping GIF/Tjalve Norrköping, IFK 

Helsingborg 

Pojkar: FIK Färjestaden/Högby IF, Turebergs FK lag 2, Bålsta, IF Kville 

 

 

Tidsprogram lördag    

Kl.  Löpning  Höjd  Längd  Kula  Spjut 

10.00   F15 Blå P15 Röd  F15 Gul P15 Grön 

11.20   F15 Röd P15 Blå F15 Grön P15 Gul 

12.50  F15 80 Häck  P15 Grön  P15 Röd 

14.10  P15 80 Häck F15 Gul  F15 Blå  

15.30  F15 Grön P15 Gul F15 Röd P15 Blå 

17.00 Stafett      

 

 

Tidsprogram söndag    

Kl.  Löpning  Höjd  Längd  Kula  Spjut 

09.00    P15 Blå  P15 Grön  

10.15    P15 Röd F15 Grön P15 Gul F15 Blå 

11.30   P15 Grön F15 Gul P15 Blå F15 Röd 

12.45  P15 Gul F15 Blå P15 Röd F15 Grön 

14.00 P15 800m blå/grön  F15 Röd  F15 Gul 

14.40 P15 800m gul/röd     

15.20 F15 800m blå/grön     

16.00 F15 800m gul/röd     

 

 

  



Kost och logi 
 

 

Inkvartering och måltider som bekostas av Svenska Friidrottsförbundet: 

Logi på hårt underlag i Burgårdens Gymnasium beläget nära Ullevi samt måltider som serveras på Burgården. 

Väljer ni andra boende- samt matalternativ bekostas det själv av föreningen. 

 

Paket 1 - Burgården 

Övernattning på hårt underlag fre-sön (2 nätter) 

Lördag: Frukost, lunch, bankett 

Söndag: Frukost, lunch 

 

Paket 2 - Burgården 

Endast måltider som serveras på Burgården 

Lördag: Lunch, bankett 

Söndag: Lunch 

 

Resebidrag 

De lag som har längre än 50 mil enkel resa till Göteborg har rätt till ett resebidrag, som kommer att betalas ut i 

efterhand. Beloppen är 600:-/person (aktiv+ledare) för lag som reser mellan 50 och 70 mil och 800:-/person 

(aktiv+ledare) för lag som reser längre än 70 mil enkel resa.  För mer information om resebidrag 
kontakta frida.hogstrand@friidrott.se. 

 

 

Hela helgens program 
 

 

Fredag 2 september 

• Under fredagen anländer lagen till Göteborg. Incheckning på Burgårdens gymnasium kan ske från klockan 

18.00. Ingen gemensam kvällsmat serveras då många lag äter på vägen till Göteborg. 

• Klockan 20.00 genomförs ett lagledarmöte i matsalen, Burgårdens gymnasium.  

 

Lördag 3 september 

• Frukost serveras mellan 8.00 och 10.00 

• 10.00 Start på första tävlingsdagen 

• Lunch serveras mellan 11.30 och 15.00 

Ca 17.20 Slut på första dagens individuella grenar 

Dusch och omklädning sker på Ullevi. 

19.00 Bankett för alla aktiva och ledare 
 

Söndag 4 september 

• På morgonen städar lagen där de bott i skolan.  

• Frukost serveras mellan 7.00 och 9.00. 

• 09.00 Start för andra tävlingsdagen 

• Lunch mellan 11.00 och 14.00 

•  C:a 16.45 Prisutdelningar för alla klasser 
 

 

  

https://www.google.se/maps/place/Burg%C3%A5rdens+gymnasium/@57.7003322,11.9840603,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x464ff3779b2bae85:0x500472bacdb627aa!2sBurg%C3%A5rdens+gymnasium!8m2!3d57.7002868!4d11.9863331!3m4!1s0x464ff3779b2bae85:0x500472bacdb627aa!8m2!3d57.7002868!4d11.9863331
mailto:frida.hogstrand@friidrott.se


Anmälan 
 

Anmälan till finalen i Kraftmätningen sker i två steg: 

 

Senast den 22 juli behöver arrangören ha besked om följande: 

1) Namn och kontaktuppgifter till ansvarig ledare. 

2) Preliminärt antal deltagare och ledare. 

3) Preliminärt antal personer som vill ta del av erbjudandet om övernattning och mat. 

4) Eventuella matallergier/specialkost 

5) Ungefärlig ankomsttid på fredagen. 

 

För att svara på dessa frågor, fyll i detta formulär:  

Anmälan till finalen av Kraftmätningen 3-4 september 2022 - IFK Göteborg Friidrott - 

SportAdmin 

 

Senast den 31 augusti anmäler ni laguppställning i antingen Roster eller Easyrecord. Vi sänder ny 

information. 

Anmälan: Ange personbästa i höjdhopp, häck och 800 m för att underlätta seedning. Löpare utan tid placeras i 

de sämsta heaten. 

 

 

 

Varmt välkomna till Göteborg! 

https://register.sportadmin.se/form/form.asp?ID=%7b66400070-0573-4E04-8E9D-DF4A9DDE0BA3%7d
https://register.sportadmin.se/form/form.asp?ID=%7b66400070-0573-4E04-8E9D-DF4A9DDE0BA3%7d

