
IFK Växjö Friidrott 

”IFK Växjö ska vara Sveriges sundaste friidrottsförening!” 

Gemenskap    Engagemang   Samarbete   Ödmjukhet   Hållbarhet 

Inbjudan – Tävling – söndag 20 juni 2021, Värendsvallen och Arenastadens 

kastpark (kula och spjut) 
Äntligen dags för tävling igen! 

Upplägg 
• Eltid på löpgrenarna. 

• Alla grenar utom kula och spjut (ej Kraftmätningen) genomförs på Värendsvallen, kula och spjut på 

Arenastadens kastpark. 

• Aktiva födda 2006–2007 tävlar Kraftmätningen, dessa grenar är markerat med gult och orange. 

• Sex omgångar i teknikgrenarna, en tävlingsrunda i löpgrenarna. 

• Tre omgångar i Kraftmätningen samt 4 cm höjningar i höjdhopp. 

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

meddelar ni i anmälan av den som ska tävla eller maila till info@ifkvaxjo.se. 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 

• Max 12 aktiva per gren 

• Max 150 personer totalt inne på Värendsvallen eller innanför staketet på kastplan 

• Tävlingen erbjuds i första hand för aktiva i IFK Växjö. Från den 14 juni har aktiva från andra 

föreningar möjlighet att anmäla sig till tävlingen.  

Med reservation för att förutsättningarna kommer att ändras, håll utkik på IFK Växjös hemsida. 

Anmälan – för aktiva i IFK Växjö 
Var noga när du anmäler dig så du inte anmäler dig till grenar som pågår samtidigt. Anmälan via denna 

länk. Sista anmälningsdagen är onsdagen den 16 juni 2021, därefter efteranmälan mot dubbelavgift. 

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. 

Anmälan – för aktiva från andra föreningar 
Anmälan görs till anmalan@ifkvaxjo.se, uppge namn, födelseår, förening och gren/grenar i anmälan. Vi 

meddelar löpande från och med den 14–16 juni om du får plats i önskade grenar. 100kr/start, efteranmälan 

mot dubbel avgift.  
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IFK Växjö Friidrott 
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Tidsprogram 

 Löpningar Höjd Längd/Tresteg Kula Spjut 

13:00 M 1500 meter Höjd Tresteg   Spjut 

13:10 K 1500 meter         

13:40 F13 60 meter         

13:50 P13 60 meter         

14:00 K 100 meter Höjd     Spjut 

14:10 M 100 meter         

14:30 P13 60 m häck         

14:40 F13 60 m häck         

15:00 80 m häck     Kula Spjut 

15:10 80 m häck         

15:30 F17 100 m häck   Längd Kula   

15:40 K 100 m häck         

15:50 P17 110 m häck         

16:00 P19 110 m häck         

16:10 M 110 m häck         

16:30 P13 200 m häck   Längd Kula   

16:40 F13 200 m häck     Kula Spjut 

17:00 F17 300 m häck         

17:10 P17 300 m häck         

17:30 Stafett         

17:50 800 m         

18:00 800 m         

 

 


