
 

        

Svenska Friidrottsförbundet och Tjalve friidrott hälsar er välkomna och bjuder in till 

Ungdoms-SM i friidrott. Norrköpings Friidrottsarena 13-15 augusti. 
  

 Fredag 13 aug Lördag 14 aug Söndag 15 aug 
P17 100, 400fö, 1500fö, stav, ev. 

längd kval, kula, slägga 
200fö, 400fi, 800fö, 1500fi, 
110mh, 300mh fö, höjd, längd 
fi, diskus  

200 sf-fi, 800fi, 3000m, 
300mh fi, 2000m hi, tresteg, 
spjut  

P16 100, 400fö, 1500fö, stav, ev. 
längd kval, kula,  

200fö, 400fi, 800fö, 1500fi, 
110mh, 300mh fö, höjd, längd 
fi, diskus, slägga 

200 sf-fi, 800fi, 3000m,  
300mh fi, 2000m hi, tresteg, 
spjut  

F17 100, 400fö, 1500fö, höjd, ev. 
längd kval, slägga 

200fö, 400fi, 800fö, 1500fi, 
100mh, 300mh fö, stav, längd 
fi, kula, diskus 

200 sf-fi, 800fi, 3000m, 
300mh fi, 1500m hi, tresteg, 
spjut 

F16 100, 400fö, 1500fö, ev. längd 
kval, slägga,  

200fö, 400fi, 800fö, 1500fi, 
100mh, 300mh fö, stav, längd 
fi, , kula, diskus  

200 sf-fi, 800fi, 3000m, 
300mh fi, 1500m hi, höjd, 
tresteg, spjut 

 c:a 13.00-19  c:a 9.45-18     c:a 9.45 - 16 

I stav kan det bli A och B pooler på parallella mattor vid många deltagare.  

Anmälan: 

Senast tisdag 3 augusti kl. 23.59 på Anmälningslänk: https://register.webathletics.se 

Ordinarie avgift är 150 kr/grenstart. Faktureras i efterhand. 

Efteranmälan: 

Info kommer senare på SM-sidan om hur man efteranmäler. Vissa grenar kommer att stängas efter ordinarie 
anmälan. Efteranmälan kan aldrig medföra att extra tävlingsomgång eller kvalomgångar införs. Efteranmälan 
350 kr.  

Mat & dryck o service 

Dagens lunch kommer vi prel. kunna erbjuda att förbeställa lördag och söndag mellan kl. 11-15 i restaurang 
Timeout i Stadium Arena, 200m från arenan. Bevaka hemsidan för mer info  

Enklare kioskservering på arenan . ICA Kvantum 300m från arenan.  

Föreningstält kan ev. få sättas upp, vi avvaktar vilka covidrestriktioner som gäller i augusti, bevaka SM- sidan 
hur ni ska anmäla detta.  

Kontakt:  

Krister Hultberg, praktiska frågor, allmänt: krister@tjalvefriidrott.se 076 83 13 459 

Anna Palmerius, tävlingsledare : anna@palmerius.se  070 511 54 36 

Göran Kero, teknisk delegat: gorankero@hotmail.com 

 

   
 

 

 

 


