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Agenda

• Måltider

• Hur går man till arenan?

• Grenar

• Invigning

• Lagledarackreditering

• Ändring i laguppställning

• Jury

• Stafetten

• Öppna frågor



Måltider – Burgårdens Gymnasium

Lördag

Frukost 08.00-10.00

Lunch 11.30-15.00

Bankett 19.00-

Förmingel på innergården från 18.30

Söndag

Frukost 07.00-09.00

Lunch 11.00-14.00



Övernattning Burgården

• Personal vid entrén från 07.00-23.00 + 07.00-17.00

• Entré B-hus mitt emot Skandinavium

• Endast de med armband är välkomna in på skolan. Saknar man armband är 
vår personal ombedd att neka inträde.

• Vi stänger dörrar senast kl 23.00 och därefter visar vi stor respekt för att 
hålla nere ljudnivån.

• På söndag städar vi våra rum och iordningställer innan vi går till Ullevi. Salen 
ska se ut på samma sätt som när ni kom.

• Bagage förvaras i rum …….????

• Hämta upp bagage senast kl 17.00 (såvida inte tävlingen 
drar ut på tiden)



Meny

Lunch lördag

• Korv Stroganoff serveras med ris/salladsbuffé

• Vego Stroganoff serveras med ris/salladsbuffé

Lunch söndag

• Pasta med Köttfärssås/salladsbuffé

• Pasta med Sojafärssås/salladsbuffé



Gångväg till arenan



Grenar – ”möblering”

80mH – på upploppsrakan

800m – start enskilda banor

Höjd – 2 pooler

Längd – 2 pooler, på uppvärmningsarenan

Kula – 1 pool

Spjut – 1 pool, optisk mätning



Invigning

Kl 10.20 samlas 2-4 aktiva från varje klubb vid informationsdisken 
belägen vid Blå Porten för instruktioner. Bär gärna klubbens 
överdragskläder.

Kl 10.30 håller vi en kort invigning där vi uppmärksammar alla finallag.



Ledarackreditering

Endast lagledare med ackreditering får tillträde till sekretariatet.

En ackrediteringsbricka delas ut i samma kuvert som nummerlapparna. 



Ändringar i laguppställning

För lördagens grenar
Senast kl 20.00 fredag kväll i samband med lagledarmötet. Funktionär från 
sekretariatet medverkar vid mötet. Se PM.

Stafett
Laguppställningsblankett till stafetten lämnas in till sekretariatet senast lördag 
kl. 12.00

För söndagens grenar
Tas emot i pappersform till sekretariatet fram till kl 16.00 på lördagen.
Blankett finns att hämta i sekretariatet.



Jury

Juryn ska bestå av tre personer

Tävlingsledaren + två av lagledare (från olika klubbar)

Förslag?



Stafetten

I stafetten springer:

pojkar på sträcka 1,3 och 5

flickor på sträcka 2,4 och 6.

Stafetten genomförs i tre heat där de med bäst stafettider från 
kvaltävlingarna får springa i samma heat.

Vilket upplägg ska vi ha på stafetten? Beslut fattas på mötet.



Stafetten – 2 alternativ – Mötet beslutar

Startlinjen för 400/4x100m används – enskild bana över första växel. 
Löpare nr 2 går in på gemensam bana på sprintupploppet

Startlinjen för 800m används 

Löpare nr 1 går in på gemensam bana efter första kurvan

Antal heat: 3 (5+5+6)



Stafetten

Bland alla regler inom stafettlöpning vill vi att ni informerar de aktiva särskilt 
om:
• vid all växling måste man starta inne i växlingsområdet. Vi ska försöka 
påminna och påtala fel om man står utanför området men var god gör det ni 
också. 
• den som tappar pinnen ska också ta upp pinnen. 
• vid tappad pinne ska man återstarta sin löpning med pinne där man tappade 
den. 
• vid växling ställer man upp löparna utefter den ordning löparna har 200 
meter tidigare. 
• efter målgång får ni behålla stafettpinnen som ett minne från 
Kraftmätningen 2022.



Öppna frågor


