
 

 

PM för Danderydsspelen 21-22 Maj 2022  
För PM Stafett DM, se tidigare Inbjudan på DSKs hemsida 

 

Välkommen till Danderydsspelen! 

För att kunna erbjuda många grenar blir tidsprogrammet pressat och vi ber om er support att 

kunna hålla det och ert överseende om det blir förskjutningar. Vi hjälps åt så att våra aktiva 

får fina tävlingar.  

 

Alla stafetter i DM genomförs på lördag (enligt inbjudan), uppmärksamma startordningen, vi 

kör bl a P17 och M 4x100m bland de första heaten. 

 

OBS! 400m för P17 och M går på lördag 21/5. 

 

Hälsar 

Bosse Wikmark  

Tävlingsledare 

Danderyds SK Friidrott 

__________________________ 
 

Tidsprogram  

Se www.dskfri.se/arrangemang/danderydsspelen/ 

Tidsordning gäller alltid enligt senast angivna tidsprogram på arenan eller via hemsida/EasyRecord. 

 

Avprickning  

Senast 1 timme före grenstart. Komplettera med årsbästa i löpgrenarna. 

OBS! Avprickning endast via EasyRecord 

 

Nummerlapp  

Endast för rundbanelopp och stafett.  

Hämtas vid måltornet/Q&A - Lucka på markplan. 

Bärs på bröstet. 

Vid stafetterna skall sista löparen bära nummerlapp. 

 

Upprop 

Ca 15 min före grenstart. 

Ca 20 min före vid hopp (30 min för stav). 

För rundbanelopp sker upprop på trädäcket bredvid måltornet. 

 

Uppvärmning 

Skall ske utanför räcket på 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/tränare i aktuell gren samt funktionärer.  

 

Efteranmälan  

I mån av plats, görs vid luckan på markplan i måltornet. 

 

Åldersbundet  

Alla grenarna är åldersbundna förutom M och K klasserna. Stafett DM är åldersbundet enligt separat PM. 

 

Löpningar  

Ett försöksheat på 60m, 80m och 100m, i övriga löpgrenar final direkt. 

60-100m, seedning i alla ålderskategorier. 

Häck - Seedade A-B-C finaler. Kan komma att samköras P/M resp F/K om samma förutsättningar gäller. 

600-800m, fler än 6-8 st per heat kan förekomma. 

 

Längd, Spjut  

P/F8-13 Alla har tre försök 

F/P15, F/P17 och K/M har 3 hopp/kast och de 8 totalt bästa efter 3 hopp går sedan till final med ytterligare 3 

hopp/kast.  

 
Utgående grenar 

Stafett F13 utgår då inget lag anmält sig. 

 
Hopphöjder 

Stav Bestäms på plats. 

Höjd 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 

P11+F11 100-105-110-115-120-125-129-133-136… 3 cm 

P10+F10 95-100-105-110-115-119-123-126… 3 cm 

 
Resultat  

läggs on-line på vår hemsida www.dskfri.se / alt. EasyRecord.se 

 
Prisutdelning 

Endast till F/P13 – F/P17, K/M. 

Sker snarast möjligt efter avslutad gren med medalj till de 3 främsta. 

 

Servering på Danderyds IP 

Servering i vår utomhuskafeteria/grill, tänk fortfarande på avstånd vid beställning och intag. 

Dryck, smörgåsar, hamburgare, frukt och glass m.m. 

 

Omklädningsrum  

Begränsade möjligheter, så kom ombytta. 

 

Toaletter 

Kommer finnas fyra ”Holkar” och vid yttre omklädningsrummet i gymnasiet och ”röda huset”, mellan arenan 

och Danderyds Gymnasium. 

 

OBS Skor  

Alla M/P19 resp K/F19 skall lämna i ifylld skoblankett till Q&A. Se separat blankett vid Q&A. Finns även på 

nätet att ladda ner. 

 

http://www.dskfri.se/


 
Läktare  

Välkomna till vår läktare i mindre format, den är inte tillräcklig för alla väskor. Håll avstånd, vi ansvarar ej för 

väskor. Ej till för att paxa plats för hela dagen. Föreningstält tillåtet i mån av plats. 

 

Global Sport 

Under tävlingarna kommer representant för Global Sport att vara på plats på söndagen med försäljning av skor, 

kläder och diverse utrustning. 

 

Hemsida 

med information, resultat m m se www.dskfri.se  

 

Information  

Bo Wikmark 070-594 45 24 Mail: bo@dskfri.se 

eller frågor om anmälan till Elisabet Brodin: eelisabetbrodin@gmail.com 

 

Parkering 
Danderyds Gymnasium 

Kan vara begränsat med parkering, så kom gärna i tid. 

 

Vi tar gärna hjälp av ledare som kan rycka in som funktionärer under dagarna.  

 

Varmt Välkommen! 

 

 

 

mailto:bo@dskfri.se
mailto:eelisabetbrodin@gmail.com

