
IFK Växjö Friidrott 

”IFK Växjö ska vara Sveriges sundaste friidrottsförening!” 

Gemenskap    Engagemang   Samarbete   Ödmjukhet   Hållbarhet 

Inbjudan – Tävling – tisdag 1 juni 2021, Värendsvallen och Växjö Kastpark 
Vi har planerat för en tävling tisdagen den 1 juni. Vi vet ännu inte med säkerhet om vi kommer kunna 

genomföra tävlingen och om vi kan göra det vet vi inte vilka restriktioner som gäller då. Vi har därför valt 

att erbjuda en tävling utifrån de restriktioner som gäller nu och hoppas att tävlingsförbudet i Region 

Kronoberg hävs den 31 maj. Det kan vara så att vissa grenar blir fulla men vi hoppas ni har förståelse för 

detta i dessa tider. Vi får utvärdera efter tävlingen om detta var ett bra sätt att göra det på. 

Upplägg 
• I löpgrenar, höjd och stav anmäler sig även aktiva födda 2009 till samma starttider som de äldre 

aktiva. Dessa grenar kommer sist i detta formulär. I övriga grenar tävlar aktiva födda 2009 bara 

med sin ålder. 

• Aktiva födda 2009 har fyra försöka vardera i längd, kula och spjut. 

• Aktiva födda 2008 och tidigare har sex omgångar i längd, kula och spjut. 

Funktionärer 
Vi behöver även få in anmälan av föräldrar, syskon, aktiva som inte tävlar som kan vara funktionärer. Detta 

meddelar ni här i anmälan. Får vi inte ihop funktionärer kommer vi inte kunna genomföra tävlingen. 

Riktlinjer för tävling 
Här är några av förutsättningarna för att få arrangera en tävling, varför tävlingens utförande kommer se ut 

som det gör. 

• Tävlingar får endast genomföras utomhus 

• Endast elit plus aktiva födda 2002 och senare får tävla 

• Max 12 aktiva per gren 

• Endast en gren per zon (halvmånarna bakom målen är varsin zon samt längd/tresteg på 

kortsidorna, kastplan är indelad i två zoner, en på var sida) 

• Löparbanorna är en zon 

• Max 100 personer totalt inne på Värendsvallen eller innanför staketet på kastplan 

• Endast en tävlingsdag per kalendervecka per aktiv (undantag för mångkamp för aktiva födda 2002–

2007) 

• Tävlingen erbjuds i första hand för aktiva i IFK Växjö, efter ordinarie anmälans utgång erbjuds 

övriga friidrottare med Växjö som bas startplats om startfälten ej är fulla 

Med reservation för att förutsättningarna kommer att ändras!! 

Anmälan 
Var noga när du anmäler dig så du inte anmäler dig till grenar som pågår samtidigt. I tidsprogrammet ser du 

starttid och beräknad sluttid om det blir fulla startfält. Höjdhopp och stavhopp är svåra grenar att beräkna 

sluttid på. Löpningar kan man kombinera med höjd, stav och längd. Vid anmälan till grenar som ej går att 

kombinerar kommer vi plocka bort dig från en av grenarna.  

Anmälan via denna länk. Sista anmälningsdagen är söndagen den 30 maj 2021. 

Är grenen full som du vill anmäla dig, skicka ett mail till anmalan@ifkvaxjo.se med information om vilken 

gren vid vilken tid du vill sätta upp dig på väntelista till samt namn och födelseår.  

https://forms.gle/5D6xMke3gL7Adk526
mailto:anmalan@ifkvaxjo.se


IFK Växjö Friidrott 

”IFK Växjö ska vara Sveriges sundaste friidrottsförening!” 

Gemenskap    Engagemang   Samarbete   Ödmjukhet   Hållbarhet 

Tidsprogram 

 Höjd Längd 1 
Längd 

2 Stav Kula Spjut 60 m 80 m 100 m 600 m 800 m 

17:00 F/P13-Elit F/P12 F/P12   F/P13-Elit F/P13-Elit 
F/P12-

13         

17:15                       

17:30               
F/P14-

15       

17:45                       

18:00   F/P13-Elit   F/P13-Elit         
F/P16-

19     

18:15         F/P12 F/P12           

18:30                   
F/P12-

13   

18:45                       

19:00 F/P13-Elit       F/P12 F/P12         
F/P14-

19 

19:15                       

19:30   F/P12                   

19:45         F/P13-Elit F/P13-Elit           

20:00                       

20:15   F/P13-Elit                   

20:30                       

20:45                       

21:00                       

21:15                       

 

Gult markerar hur länge grenen pågår på ett ungefär. 


