
31 juli – 1 augusti 2021 
Huddinge AIS i samarbete med Täby IS och med funktionärshjälp från Lidingö, Tureberg, 

Hässelby, Spårvägen och Hammarby hälsar tillsammans med Svenska Friidrottsförbundet er 
välkomna till SM-JSM-USM-VSM i stafettlöpning på Källbrinks IP den 31 juli och 1 augusti 

2021. 

KLASS LÖRDAG 31/7 SÖNDAG 1/8 

MÄN 4x100m, 4x800m 4x400m, 4x1500m 

M22 3x400m 4x100m, 3x800m 

P19 1000m 4x100m, 3x800m 

P17 1000m 4x100m, 3x800m 

P15 4x80m 3x800m 

M VETERANER 4x100m, 4x400m 3x800m 

KVINNOR 4x100m, 4x800m 4x400m, 3x1500m 

K22 3x400m 4x100m, 3x800m 

F19 1000m 4x100m, 3x800m 

F17 1000m 4x100m, 3x800m 

F15 4x80m 3x800m 

K VETERANER 4x100m, 4x400m 3x800m 

Anmälan 
Anmälan sker via www.trackandfield.se och sista anmälningsdag är onsdag 21 juli. Definitiv 
laguppställning lämnas i samband med avprickning på tävlingsdagen.  

Efteranmälan i mån av plats (ej skapa extra omgång) fram till fredag den 29 juli efter kontakt 
med stafettsm21@gmail.com. På tävlingsdagarna gäller efteranmälning i mån av plats 60 min 
innan start till sekretariatet.  

Anmälningsavgift 
Anmälningsavgiften är 300 kronor per lag och faktureras i efterhand. 

Efter anmälningstidens utgång kan man efteranmäla lag under förutsättning att det inte 
innebär extra omgång. För efteranmälan är avgiften 500 kronor per lag. 

Särskilda regler 
De särskilda regler som gäller för tävlingarna beskrivs på Svenska Friidrottsförbundets 
hemsida. 

https://trackandfield.se/anmal?compID=534
mailto:stafettsm21@gmail.com
https://www.friidrott.se/tavling/svenskamasterskap/alltomvarasm/
https://www.friidrott.se/tavling/svenskamasterskap/alltomvarasm/


Särskilda regler för VSM stafett 
Tävlingen avgörs i femårsklasser, där lagets yngsta deltagare bestämmer vilken klass laget 
startar i. Lag från olika klasser kan starta i samma heat. Tävling och prisutdelning genomförs i 
alla klasser där något lag anmält sig före anmälningstidens utgång. Samtliga övriga klasser 
stryks från programmet. 

Tidsprogram 
Tidsprogram publiceras snarast efter sista anmälningsdag. Preliminärt startar tävlingarna på 
lördag klockan 13.00 med sista start går 18.30. På söndag går första start 10.00 med sista 
16.30. 

Mat 
Mat kommer att finnas tillgänglig för tävlande och tränare via förbeställning. Pastasallad och 
dricka för 80 kr. Vegetariskt alternativ finns. Beställning mejlas till per.ohrland@hotmail.com. 
Kostnaden faktureras i efterhand till respektive förening. 

Boende 
Officiellt tävlingshotell är Scandic Kungens Kurva. 

Pris per natt och rum inklusive frukostbuffé alternativt frukostbox: 
Dubbelrum  750 kr 
Trippel  950 kr 
Fyrbädd  1150 kr 

Gäster mejlar sin bokning direkt till hotellet. Uppger koden ”Stafett21” för att få specialpriset. 
Mejl: mice.kungenskurva@scandichotels.com 

Alla gäster betalar direkt till hotellet. Betalning sker med betalkort (hotellet tar inte kontanter). 
Bussparkering finns och är gratis, först till kvarn. 

Kontakt/frågor 
Frågor besvaras på e-post: stafettsm21@gmail.com  
Mer information på: friidrott.smfriidrott.com/tavling/stafett-sm-2021 
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