
17 september, 2022

Varmt välkomna till Lilla sydsvenska ungdomsspelen - tävlingen för de allra yngsta  
friidrottarna. Här introducerar vi barn till att tävla i friidrott i Svensk friidrotts koncept  
”Öppet hus”. De anmälda får testa på fem grenar hur många gånger de vill under  
tävlingens gång. De får även när som helst gå och testa på en annan gren.

  Grenprogram 

F6, P6
F7, P7
F8, P8
F9, P9,   
F10, P10
F11, P11
F12, P12

Öppet hus - tävling 
40m, häckstafett, längdhopp (zon), visselspjut 
och stavhopp i längdhoppsgrop

  Öppet hus-tävling  
Vid anmälan ska man endast uppge ”öppet hus”. På tävlingsdagen väljer man sedan vilka 
grenar man vill testa. Alla barn får ett eget startkort där den som vill kan skriva ner  
resultaten. Den tävlande får göra grenarna i vilken ordning hen vill och hur många försök 
som helst under tiden för tävlingen. Inga resultat registeras eller publiceras online. 
 
Alla barn får medalj! Våra maskot-vänner Lunda och Loppe kommer finnas på plats och 
träffa barnen och följa dem under tävlingen.

  Anmälan

Anmälan görs på IFK Lunds hemsida senast 12 september på denna länk!
Anmälningsavgiften är 150 kr och faktureras i efterhand till föreningen. Speciellt för denna 
tävling är att även den som inte är kopplad till en förening får delta, startavgiften betalas 
då på plats av den tävlandes förälder vid uthämtning av barnets startkort. Betalning  
endast via Swish. Efteranmälan kan göras på tävlingsdagen i mån av plats, betalning via 
swish. Observera att anmälan är bindande.

  Kiosk

Vi kommer att ha försäljning av fika. 

  Tider

Tävlingen pågår mellan kl 10-12. Under tävlingens gång testar den tävlande vilka grenar 
den vill, det finns alltså inget tidsprogram. Vid många anmälda kan vi komma att flytta de 
äldre åldrarna (10-12 år) till kl 12-14, om så är fallet skrivs detta på hemsidan senast den 
14 september. Startkort där barnets resultat kan skrivas in hämtas ut från kl 9.15 (alla ska 
hämta ut ett startkort då detta fungerar som en avprickning) Gemensam uppvärmning kl 
9.30. Övriga upplysningar. Tel: 046-211 84 30 E-post: kansli@ifklund.se
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