
 
 

PM för Danderydsspelen 19 -20 Juni 
 
För PM Stafett DM, se separat PM på dskfri.se 
 
Tävlingen kommer att genomföras med hänsyn till de regler och direktiv som finns 
fastställda pga Corona-pandemin fr o m den 1 juni 2021. Tävlingarna kommer att 
genomföras med enbart aktiva, funktionärer, en begränsad mängd tränare och coacher 
närvarande). Ingen ytterligare publik kommer att tillåtas.  
 
Så snart Ni har tävlat färdigt är vi tacksamma om ni lämnar Danderyds IP snarast, så 
att vi inte blir för många, vi följer direktiven om att max 150 aktiva får vara på 
arenan samtidigt. 
Om man är med i flera grenar förordar vi att man även i detta fall lämnar arenan till 
förmån för de som skall tävla i aktuell gren. 
Vi förbehåller oss rätten, om så krävs, att avvisa gästande aktiva, ledare 
eller publik, så vi inte överstiger maxgränsen. 
Vi ber om förståelse för detta och att vi kan glädjas åt att vi åter kan tävla. 
Detta år är det en tvådagarstävling och vi har försökt erbjuda ett varierat antal 
grenar. 
Det är ett stort antal anmälda med över 1100 grenstarter under två dagar,  
så programmet är pressat och vi ber om överseende, att detta eventuellt kan bli tight i 
tidsprogrammet. Vi hjälps åt så våra aktiva får fina tävlingar. 
 
Hälsar 
Bosse Wikmark 
Tävlingsledare 
DSK Friidrottsförening 
 

 
Tidsprogram  
Se dskfri.se samt EasyRecord. 
Tidsordning gäller alltid enligt senast angivna tidsprogram på arenan eller via EasyRecord. 
 
Avprickning  
Senast 1timme före grenstart. Komplettera med årsbästa i löpgrenarna. 
OBS! Avprickning endast via EasyRecord (detta för att undvika samlingar vid avprickning). 
 
Nummerlapp  
Hämtas vid måltornet/Q&A - Lucka på markplan. 
Bärs på bröstet. 
Vid stafetterna skall sista löparen bära nummerlapp. 
 
Upprop 
Ca: 15 min före grenstart på angiven plats för löpgrenar. 
Ca: 20 min före vid hopp (30min för stav) 
För rundbanelopp sker upprop på trädäcket bredvid måltornet 
 



 
 
 
Uppvärmning 
Skall ske utanför tävlingsarenan.  
 
Egna kastredskap  
Lämnas in senast 1 timme före grenstart vid markerad plats vid måltornet till spjutansvarig respektive 
kulansvarig. Inlämnade redskap får användas av alla i klassen. Inlämnade redskap tas ut strax innan 
tävlingsstart för resp. klass. 
 
Innerplan inkl banan 
Får endast beträdas av tävlande i aktuell gren samt funktionärer.  
 
Efteranmälan  
INGEN EFTERANMÄLAN ÄR MÖJLIG  
 
Åldersbundet  
Alla grenarna är åldersbundna förutom M och K klasserna. Stafett DM är åldersbundet enligt separat 
PM  
 
Löpningar  
Finaler: Final direkt, endast tider avgör 
60-100 m: Seedning i alla ålderskategorier, de bäst seedade i försöken springer i försöksheat A osv. 
Häck – Hinder: Seedade A-B-C finaler. Kan komma att samköras P/M resp F/K om samma 
förutsättningar gäller. 
600-800m: Fler än 6st per heat kan förekomma. 
 
Längd, Kula, Spjut  
F/P 15 OBS! Alla har tre försök/hopp/kast, detta p.g.a. antal anmälda och de direktiv vi har att följa. 
F/P 17 och K/M: 3 hopp/kast och de 8 totalt bästa efter 3 hopp sedan till final med ytterligare  
3 hopp. 
 
Hopphöjder 
Stav: Ingångshöjd bestäms på plats 
Höjdhopp: Begynnelsehöjderna kan justeras om så behövs 
 
M/K Bestäms på plats 
P17 133–138–143–148–153–158–162–166–170–173 …3cm  
F17 128–133–138–143–148–152–156–159 …3cm  
P15 128–133–138–143–148–152–156–159 …3cm 
F15 118–123–128–133–138–142–146–149 …3cm  
P13+F13 113–118–123–128–133–138–142–146–149 …3cm 
P12+F12 108–113–118–123–128–132–136–139 …3cm 
 
Resultat  
läggs on-line på vår hemsida www.dskfri.se / alt. EasyRecord. 
 
Prisutdelning 
Endast till F/P 13 – F/P 17, K/M. 
Sker snarast möjligt efter avslutad gren med medalj till de 3 främsta. 
 
  

http://www.dskfri.se/


 
 
 
 
Servering på Danderyds IP 
Enklare servering i vår utomhuskafeteria (ej grill), tänk på avstånd vid beställning och intag. 
Dryck, smörgåsar, frukt och glass m.m. 
 
Omklädningsrum  
Ej öppna, kom ombytt! 
 
Toaletter: 
Kommer finnas fyra ”Holkar”, vid yttre omklädningsrummet vid gymnasiet och ”röda huset”, mellan 
arenan och Danderyds Gymnasium. 
 
OBS Skor  
Alla M/P19 resp K/F19 skall lämna i ifylld skoblankett vid uthämtning av nummerlappen. Se separat 
blankett vid Q&A eller entrén till IdrottsParken/arena. (Vi kommer ha 2-4 entrévärdar). 
Finns på nätet att ladda ner. 
 
Läktare 
Kort vistelse eller väskor. Håll avstånd, vi ansvarar ej för väskor. Ej till för att paxa plats för hela 
dagen. 
 
Global Sport 
Under tävlingarna kommer Representant för Global Sport att vara på plats med försäljning av skor, 
kläder och diverse utrustning. 
 
Hemsida 
med information, resultat mm: www.dskfri.se 
 
Information  
Bo Wikmark 0705944524 mail: bo@dskfri.se eller frågor om anmälan till Elisabet Brodin: 
eelisabetbrodin@gmail.com 
 
Parkering: Danderyds Gymnasium 
 
 
 

Varmt Välkomna! 
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