
 
Välkomna till DUSP 2019 och Stafett DM 2019. Rekordmånga deltagare kommer, det blir över 500deltagare och 

ca 1200 grenstarter på 1 dag  

Många bra grenstarter bl.a. på M800m och mycket bra uppslutning på Öppna StafettDM, också många frågor om 

deltagande, och vad som gäller rörande åldrar vid DM. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Regler gällande Stafett DM 2019: 

Följande gäller nu efter samtal med 08Fri och kontroll med andra Stafettkunniga i vårt distrikt. Information om regler gällande 

Stafett DM och till övriga som också är mycket välkomna att tävla på våra Stafetter vid Danderyds Ungdomsspel den 19maj 

2019, DUSP de vänliga spelen 😊 

Min grundinställning som säkert fler delar med mig, är att låta så många som möjligt springa stafetter. 

Detta gäller DM: SM regler gäller i DMstafetter: 

DM STAFETT 
Grenar: 
Män: 4x100m 
Kvinnor: 4x100m 
Deltagande: En förening får anmäla och starta med valfritt antal lag per gren.  Lägsta åldersgräns 15 år.  I händelse av försök 
och final får dock ingen byta lag mellan omgångarna.  Detta år final direkt, bästa tider avgör. 

UDM STAFETT 
Grenar: 
P16/17: 4x100m 
F16/17: 4x100m  
P15: 4x80m 
F15: 4x80m 
Deltagande: En förening får anmäla och starta med valfritt antal lag per gren. I händelse av försök och final får dock ingen 
byta lag mellan omgångarna. 
Ålderssammansättning: Minst två i varje lag måste tillhöra aktuell åldersklass (16 eller 17år). 17-årslag kan därutöver 
kompletteras med aktiva ur 15-årsgruppen, ej 14år eller yngre - under förutsättning att de ej vid aktuellt mästerskap tävlar i 
annan JDM/UDM-klass - och i 15-årslag, skall det vara minst två 15 åringar, kan kompletteras med 14-åringar, ej yngre. Detta år 
finaler direkt, bästa tider avgör. 
 

Alla andra former av lag är tillåtna i Danderyds Ungdomsspels Stafetter, men man tävlar då utom tävlan i DM. 

 

Övriga Stafetter utom DM i Danderyds Ungdomsspel F/P15,17, K/M 

Utöver det tillåter vi/jag som Tävlingsarrangör/Tävlingsledare att alla lag i F/P15 får har 4st 14åringar eller 1+3, men då tävlar 

man utom tävlan i DM, annars ingen skillnad i tidtagning eller andra regler. 

Om möjligt så blir då även heatindelningen därefter, DM-kvalificerade lag/seedade lag i mesta möjliga mån i samma heat. 

Vi ber om tålamod och gärna hjälp under tävlingarna vid växlar, då Stafetterna kom in väldigt sent i DUSP-programmet.  

Nu kan vi glädjas att vi tillsammans får några värdiga, stolta stafettmästare år 2019. 

 

Hoppas detta är OK för alla och att vi får trevliga tävlingar med spännande stafetter och möjlighet att trimma lag och aktiva 

inför Stafett SM och säsongens övriga stafett tävlingar. 

OBS ! Nya stafettzonerna på Danderyds IP (eller Coe-hagen som vi funderar att döpa den till, gammal betesmark en gång tiden). 

 

VÄLKOMNA 😊 

Med vänlig hälsning 

Bosse Wikmark/ Tävlingsledare 

Danderyds Friidrottsförening 
 
 


