
20 september, 2020Höstkampen 

Inbjudan
Varmt välkomna till Höstkampen på Centrala Idrottsplatsen i Lund, 20 september! 

Höstkampen är en klubbtävling för barn mellan 7-12 år som tränar i IFK Lund. Tävlingen 
kommer genomföras gruppvis. Man tävlar tillsammans med sina träningskompisar och bar-
nens tränare kommer att finnas på plats och hjälpa till. Vi vill locka de mindre tävlingsvana 
att börja tävla och öka gemenskapen i träningsgruppen.

Grenprogram
Alla grenar kommer att genomföras en efter en tillsammans med gruppen och det blir även 
en liten lagtävling.

Föräldrar
I och med fortsatta restriktioner på folksamlingar kommer vi INTE tillåta någon publik. Dä-
remot behöver vi hjälp av er föräldrar som funktionärer för att kunna genomföra tävlingen. 
Som funktionär behöver du ingen tidigare erfarenhet (detta är endast en liten klubbtävling). 
Vi kommer ha ett infomöte för tränare och funktionärer inför tävlingen för respekt grengrupp 
den 10 september från kl 18.00. Du anmäler dig som funktionär till barnets tränare på mejl.

Anmälan
Anmälan av barn och funktionär görs till respektive tränare senast 14 september.
OBS! Denna gång anmäler du endast barnets medverkan, ej val av grenar. Alla grenar 
genomförs gruppvis.

Startavgift
50 kr - betalas med Swish innan tävlingen till: 123 183 43 16. Ange barnets namn.

Prisutdelning 
Efter tävlingen får alla barn medalj!

7 år 60m, Längd, Visselspjut, Enbenshoppstafett

8-9 år 60m, Längd, Visselspjut, Enbenshoppstafett

10-11 år 60m, Längd, Visselspjut, Enbenshoppstafett

12 år 60m, Längd, Spjut, Enbenshoppstafett



Tider
Leta upp ditt barns grupp och vilka tider som gäller, se till att vara i tid! 
A,B,C eller D visar vart ditt barns grupp samlas. 

GRUPP 1 - 8.45-11.00
Grupp A - måndagar 2011-2012
Grupp B - söndagar 2011-2012
Grupp C - tisdagar 2011-2012
Grupp D - lördagar 2011-2012

GRUPP 2 - 11.15-13.30
Grupp A - onsdagar (Anna F grupp) 2009-2010 (obs! Det finns 2 grupper ons. 2009-2010)
Grupp B - lördagar 2013 (11.30-gruppen)
Grupp C - tisdagar 2009-2010 
Grupp D - torsdagar 2009-2010

GRUPP 3 - 13.45-16.15
Grupp A - måndagar 2009-2010
Grupp B - lördagar 2013 (11.45-gruppen)
Grupp C - onsdagar (Jonas B grupp) 2009-2010 (obs! Det finns 2 grupper ons. 2009-2010)
Grupp D - 2008-gruppen

Samling
Grupp A - 60m
Grupp B - Enbenshoppstafett/Medaljer
Grupp C - Längd
Grupp D - Spjut/Visselspjut
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