
 

 

PM för INVIGNINGSSPELEN i Kristianstad  
den 2 SEPTEMBER 2018 

KFUM Kristianstad och Åhus Friidrottsklubb hälsar deltagande föreningar, deras aktiva, 
föräldrar och funktionärer välkomna till Invigningsspelen på Kristianstad IP. 
Du kommer till Kristianstads idrottsplats lättast genom att ta avfarten mot sjukhuset från 
motorvägen. Ta sedan vänster i första rondellen, förbi brandstationen och sedan kan Du 
se idrottsplatsen – det står skyltat ”arenaområde”.  
 
Motionsloppet 
Start och mål sker inne på Arenan och loppet är 5 km långt. Samtliga aktiva erhåller var 
sin medalj. 
 
Prova-på F/P 7/9/11 år 
Vi har avprickning mellan kl. 10.45-11.00 för prova-på. Information ges sedan för alla kl. 
11.15, sedan drar tävlingen igång. De aktiva testar olika grenar mellan kl 11.15 - 13.15. 
Inga resultatlistor kommer att anslås, vare sig under tävlingen eller senare på vår 
hemsida. Samtliga aktiva erhåller var sin medalj.  
 
Racerunning 
Loppen sker på arenan kl. 13.15 - 13.30. Samtliga aktiva erhåller var sin medalj. 
 
 
Invigningsspelen F/P 13/15/17/M/K med start kl 13.30  
 
Löpning 
Avprickning sker endast i löpgrenar 45 minuter före respektive start. Avprickningslistor 
finns anslagna på baksidan av löpartornet. De 8 bästa från försöken med fler än 8 
deltagare går till final. Om det är 8 eller färre vid försöken sker finallopp vid första 
tillfället.  
Det är final direkt i löpningar från 200 och uppåt där tiderna är avgörande för vilken 
placering man får. 
 
Teknikgrenar 
Med fler än 8 deltagare, får alla tre försök därefter går de 8 bästa till final och får 
ytterligare tre försök.  
I höjdhopp höjer vi med 5 cm genom hela tävlingen med valfri ingångshöjd som slutar på 
en 3:a eller 8:a tex. 1.23 – 1.28 osv. Ensam kvarvarande i tävlingen väljer sedan fri 
hopphöjd. Egna redskap får användas och skall då senast 30 minuter före start lämnas till 
sekretariatet för invägning. Därefter får samtliga deltagare använda detta redskap. 
 
Upprop 
Upprop sker 10 min innan grenstart. 
 
Resultat 



Kommer under tävlingen att endast visas på Easyrecord.se. Resultaten kommer senare på 
hemsidan för Åhus FIK. Prisutdelning sker i anslutning tillgrenens avslutande. De tre 
främsta erhåller pris.  
 
Övrigt 
Kristianstads idrottsplats är belagd med Scansport och tillåter 6/7 mm spikar i löpgrenar 
samt 9 mm spikar i hopp- och spjutkastning. Idrottsplatsen är försedd med 6 banor hela 
varvet runt, samt 8 banor på upploppet.  Eltidstagning kommer att tillämpas. 
All uppvärmning på innerplan är förbjuden då spjut och bollkastning kommer att ske där. 
Vi hänvisar till närliggande grusplan eller gräsplan på idrottsplatsen – eller till löpslinga 
strax utanför. Omklädningsrum finns i byggnad vid sidan av läktaren där också kiosk 
finns. 

Välkomna till invigningen av Kristianstads nya friidrottssarena 
 


