Li l l a

18 september, 2021

Hej tävlande och föräldrar,
Välkomna till Lilla Sydsvenska Ungdomsspelen på Centrala IP i Lund den 18 september,
Trollebergsvägen 26!
Här nedan finns information kring tävlingen:
Tider: Från kl 9.15 kan man hämta ut barnets startkort, som alla ska ha (görs av förälder
alt barn) du som ej tillhör en klubb betalar här startavgiften via swish. Tillhör du en annan
friidrottsklubb än IFK Lund fakturerar vi din hemmaklubb i efterhand.
Kl 9.30 – Några tränare från IFK Lund kommer att hålla i uppvärmning för alla barn som
vill. Samling på gräsmattan!
Kl 10.00 - 12.00 – tävlingen pågår Då vi har många barn anmälda kommer tränarna som
håller i uppvärmningen placera ut barnen på första grenen (detta för att det inte ska bli för
många på samma ställe). Efter första grenen får barnen själv välja vart de vill gå.
Föräldrar: Förälder får gärna vara med, MEN begränsa till 1 förälder per barn. Vi försöker
fortsatt hålla avstånd. Är du med som förälder se till att inte vara i vägen för tävlingen, håll
dig på sidan av för att ge plats åt dem som tävlar.
Startkort: Något som är speciellt för denna tävling är ”startkorten”. Startkortet är ett A5
papper med barnets namn och plats för att skriva gren och resultat som barnen tar med
sig under dagen och lämnar till funktionären på vardera gren. Funktionären läser sedan
upp namnen på startkorten i tur och ordning och skriver upp resultaten. När barnet vill
byta gren går denne till funktionären som har startkorten och hämtar sitt kort och bär med
sig till nästa gren.
Medalj: Efter tävlingen får alla barn medalj. När barnet känner sig klar med tävlingen, kan
denne hämta ut sin medalj (kommer vara anvisat på plats).
Kiosk: Det kommer finnas försäljning av fika under tävlingen! Betalning via swish.

