
Tävlings-PM 
Kraftmätningsfinalen 

3-4 september 2022 

 

På uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet hälsar IFK Göteborg Friidrott er varmt välkomna till 

finalen av Kraftmätningen 15 år. Tävlingen avgörs på Nya Ullevi Arena i Göteborg 3-4 september 

2022. Vi ber alla att noga läsa igenom nedanstående anvisningar innan tävlingen. 

 

Tävlingsplats: Nya Ullevi, Skånegatan 10, 412 50 Göteborg. Närmaste spårvagnshållplats är Ullevi 

södra. 

Absolut nötfritt: Pga livshotande allergi hos aktiva uppmanar vi till absolut nötfri kost/snacks under 

hela helgen. 

Lagledarmöte: Fredag den 2 september kl 20.00 vid Burgårdens Gymnasiums matsal. Ingång till 

Burgården sker via entrén till B-huset som vetter mot McDonalds/Skandinavium. Hinner ni inte fram i 

tid kan ni ta del av informationen via PPT som vi lägger upp på vår hemsida under ”Nyheter”. 

Nummerlappar: För övernattade lag på skola finns nummerlappar i er skolsal vid ankomst. Övriga lag 

får nummerlappar vid lagledarmötet på fredag kväll alternativt vid informationsdisken lördag 

morgon. Informationsdisk finns vid entrén Blå Porten på Ullevi. Se karta längst ned i detta PM. 

Invigning: Sker kl 10.20 under lördagens tävling. Lagledaren väljer ut 2-4 aktiva/lag som deltar i 

invigningen. Samling vid informationsdisken vid Blå Porten. Bär gärna klubbkläder. Skyltar/lag 

kommer finnas. 

Sekretariat: Är beläget ovanför mållinjen på upploppsrakan. I sekretariatet jobbar två som läser eltid 

samt två som är behjälpliga med frågor som rör laguppställning/grenval. 

Ackreditering: En ledare per lag med ackreditering får tillträde till sekretariatet. Delas ut på samma 

sätt som nummerlapparna. 

Ändringar i laguppställningen: Eventuella ändringar i laguppställningen för lördagens grenar kan 

göras via email eller lämnas in vid lagledarmötet fram till fredag kväll kl 20.00. 

Ändringar till söndagens grenar tas emot av sekretariatet senast kl 16.00 på lördagen. 

Reserver: Blir någon i ordinarie laget sjuk eller skadad är sista tid för att ersätta denne senast kl 09.00 

lördag morgon i det fall laget redan är fullt (8+8). Efter att tävlingen startat får endast de lag som inte 

är fulla lag sätta in reserv. I övrigt får ingen förändring göras i laguppställningen när tävlingen väl 

startat. 

Stafett: Laguppställning till stafetten över 6x200m lämnas till sekretariatet senast kl 12.00 på lördag. 

Blankett finns i samma kuvert som nummerlappar. Extra blanketter finns vid sekretariatet. 
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Avprickning: I löpgrenar och höjdhopp senast 60 minuter före starttiden i respektive pool. Senast i 

samband med avprickning anges årsbästa i löpgrenen samt önskad (ungefärlig) ingångshöjd. 

Avprickningslistor finns i gången utanför sekretariatet. 

Upprop: Sker 15 minuter innan grenstart på respektive tävlingsplats. Våra funktionärer finns på plats 

i god tid vid grenen. Välkomna att hoppa/kasta in så snart funktionärer finns på plats. Upprop sker 

sedan 15 minuter innan start. 

Resultat: Ladda ner appen Roster och sök efter Kraftmätningen FINAL. Grenarna dyker upp i 

kronologisk ordning. Man kan i sökfältet skriva poolfärg för att lättare hitta sin pool och alla 

individuella resultat. Längst ner i appen finns ett fält med rubriken ”Lagresultat”. Där hittar vi hur det 

går i den spännande lagtävlingen för flick-, pojk- och mixmatchen. 

Pooler: 

Gul pool - Hässelby SK, Hammarby IF lag 1, IFK Göteborg, Ystads IF, Gefle IF  

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

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

Grön pool -  

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

Pojkar: FIK Färjestaden/Högby IF, Turebergs FK lag 2 (ej till start), Bålsta, IF Kville 

Prisutdelning: Sker efter 800m-loppen på söndag eftermiddag. Pris delas ut till bästa mixed-lag, bästa 

flicklag samt bästa pojklag. 

Omklädning: Dusch och omklädningsrum finns under läktaren på bortre lång. Ingång från 

löparbanorna. Följ uppsatta skyltar. 

Uppvärmning: Uppvärmning får ske inne på Ullevi i mån av plats, utan att det stör tävlande och 

funktionärer. Känner ni att det eventuellt stör finns uppvärmningsarenan utanför (se karta) öppen. 

Parkering: Ullevigaraget har gott om parkeringsplatser. Ladda ner appen ”Parkering Göteborg” vid 

behov. 

Cafeteria: Förutom Ullevis egna kiosk (vid sekretariatet) håller vi vårt IFK-café öppet beläget i 

höjdkurvan. Vi säljer varma och kalla drycker, mackor, godis och lite annat smått och gott. Endast 

swishbetalning. 

Lunch och Bankett: Serveras i Burgårdens matsal. Alla föranmälda aktiva + ledare i laget får ett 

Kraftmätningsarmband som visas upp till funktionärer vid matsalen. Armbanden fås tillsammans med 

nummerlappar.  

Matsalen på Burgården är öppen för lunch följande tider:  

Lördag: 11.30-15.00  

Söndag: 11.00-14.00 

 

Den stora banketten öppnar kl 19.00 på lördag kväll och vi väntar 400 aktiva och ledare till denna 

tillställning. Dessförinnan är alla välkomna till skolans innergård mellan kl 18.30-19.00 för lite bubblig 

dryck och snacks. 

 

 



Tävlingsregler 

Banor: Mondobanor, 8 banor runt om. 

Spiklängd: Max 9 mm. För höjd/spjut max 12 mm 

Egna kastredskap: Har ni behov av att ta med egna kastredskap behöver ni anmäla detta i förväg via 

email senast 1 september. 

Vi har köpt in nya spjut och kulor från Nordic Sport. Anmäler ni inget i förväg kommer vi inte ha 

funktionärer tillsatta till att väga in redskapen. 

Löpning: Avgörs i seedade heat, seedning enligt angivna årsbästa där de bästa tiderna springer i sista 

heatet. I löpgrenarna används den startregel som gäller för mångkamp, regelboken Kap Q 4.4.2, som 

innebär att en första tjuvstart i ett heat inte medför diskvalifikation utan i stället en kollektiv varning 

för hela startfältet. 

Höjd: Vi har två parallella höjdpooler med en högre samt lägre ingångshöjd. Önskad (ungefärlig) 

ingångshöjd anges vid avprickning och styr poolindelning. Höjningsintervallet är 4 cm genom hela 

tävlingen, alltså även när en hoppare är ensam kvar i sin pool. Genomgångshöjderna är 145 i F15 

respektive 155 i P15. 

Längd: Eftersom många lag har många hoppare så har vi beslutat att vi flyttar ut längdtävlingen till 

uppvärmningsarena för att kunna hoppa i parallellt på de dubbla banorna som finns där. I Roster ser 

ni om era aktiva hoppar i Grupp A eller B. Skyltar med A och B sitter uppe vid längdgropen. 

Längd, kula och spjut: Alla deltagare får tre försök, likt mångkampstävling. 

Stafett: I stafetten springer pojkar på sträcka 1,3,5 och flickor på sträcka 2,4 och 6. Stafetten 

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

Startlinjer för 800 m används, och löparna går in på gemensam bana efter första kurvan. Samtliga 

växlingar görs på gemensam bana. Vi går igenom växlingsområdet på lagledarträffen på fredag. 

 

Boende på Burgården 

Burgården är en gymnasieskola och vi kommer husera i fem olika våningsplan. Det finns en hiss 

längst bort i korridoren som kan användas för att transportera tungt bagage. I övrigt använder vi 

trapporna. 

Incheckning: Fredag kl 19.00 öppnar vi dörrarna till Burgårdens gymnasium. Ingång sker via entrén 

som vetter mot Skandinavium/McDonalds. Vi har flaggor utanför entrén. På vår hemsida hittar ni 

vilken sovsal ni blivit tilldelad: IFK Göteborg Friidrott - Kraftmätningen Final 3-4 sep 2022 

(ifkgoteborgfriidrott.se), nyckel till salen/salarna lämnas ut av våra funktionärer som ni träffar 

innanför portarna till huvudentrén till Burgården. 

Varje skolsal har mörkläggningsgardiner och är avsedda för 20 personer, men eftersom madrasserna 

blivit större med åren uppskattar vaktmästaren på skolan att 17 personer per skolsal är bättre 

anpassat. Tips: Ta kort på möblering av skolsal innan ni möblerar om.  

Utcheckning: När ni lämnar lokalen på söndag ska allt återställas som det såg ut vid ankomst. Vi 

håller ett bagagerum öppet (återkommer med salsnummer) på Burgården där ni kan förvara väskor 
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under tävlingen på söndag. Så snart prisutdelning är avslutad beger ni er till Burgården för att hämta 

bagaget.  

Trivselregler: Vi hjälps åt att hålla rent och snyggt på skolan. Skräp slängs såklart i papperskorg. Vi 

stänger dörrarna om oss senast 23:00 och därefter visar vi stor respekt för att hålla nere ljudnivån. 

Måltider:  

Frukost 

Lördag: 08.00-10.00 

Söndag: 07.00-09.00   

Lunch 

Lördag: 11.30-15.00 

Söndag: 11.00-14.00 

Bankett 

Lördag kl 19.00 - Dessförinnan är alla välkomna till skolans innergård mellan kl 18.30-19.00 för lite 

bubblig dryck och snacks. 

Parkering: För lag som kommer i minibuss eller personbil finns parkering Valhalla (utomhus) 

alternativt P-Hus Burgården (garage). Se karta på nästa sida. 

Dusch och toalett: Pga ombyggnation av gymnastiksal finns ingen dusch tillgänglig på Burgårdens 

gymnasium. Det finns gott om duschar på Ullevi under läktaren på bortre lång.  

Flera toaletter finns på varje våningsplan på Burgården. 

 

Upplysningar & Information 

Tävlingsledning: 

Robert Provci - Tävlingsledare 

Linda Skoglund – Projektledare (kansli@ifkgoteborgfriidrott.se) 
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