
 

 

 

Inbjuder till 

Lag-UDM kvalomgång 1, SÖDRA GRUPPEN 

1 juni, första start kl 18,30. 

 

      

Grenar 

Pojkar och flickor 13 

80m, 600m, 60m häck, höjd, tresteg, spjut, diskus, staf. 4x80m 

Pojkar och flickor 11 

60m, 600m, 60m häck, höjd, längd, kula, spjut, staf. 5x60m 

 

 

 

Anmälan: Laguppställningar senast 26/5 till:  oskarshamns.sk@telia.com  
Lagändring kl.17.30 tävlingsdagen i samband med lagledarträffen.   

 

Tidsprogram kommer att läggas ut på vår hemsida senast 23 maj. 

Plats: Idrottsplatsen Oskarshamn, Banbeläggning: Rubtan, Eltid 

Telefon och fax kansli: 0491-76 88 79                       

 

Kontaktperson: Ann-Lis Hellsten 070-883 94 70   Oskarshamns Sportklubb 

E-post: oskarshamns.sk@telia.com                          Box 33 

Hemsida: www.oskarshamnssk.se                           572 21 Oskarshamn 

 

 

 

 

 

mailto:oskarshamns.sk@telia.com
mailto:oskarshamns.sk@telia.com
http://www.oskarshamnssk.se/


Förutsättningar 

Anmälda lag  P13  F13  P11  F11 

FIK Färjestaden    1    1 
IK Hinden     1    
Oskarshamn     1 
Högby IF   1  1  1  
Kalmar SK     2    
Skruvs IF         1 
IFK Växjö  2  3  1  2 
Summa lag   3  8  2  4 

Kvalomgång 2: 17 aug.   Arr: IFK Växjö eller Kalmar SK m.f. 

Lag till final går följande, med förbehåll att en förening kan bara få högst två lag till final.  
P13: Plac 1,2,3 i respektive klass & grupp.  
F13, P/F11: Plac 1,2,3,4 i norra gruppen, Plac 1 & 2 i Södra (pga mkt olika stora grupper) 

Tillägg/rättelser angående Lag-UDM: Kompensationsregeln för hur många lag som går vidare till final från 

Norra respektive Södra kvalgruppen har blivit lite fel. F13 - ej P13 - är klassen där det är ungefär lika många lag 

i båda grupperna och plac 1,2,3 går vidare till final, som vanligt. I P13, P11 & F11 är det däremot ungefär dubbla 

antalet lag i Norra, vilket gör att plac 1,2,3,4 från Norra och plac 1 & 2 från Södra går till final. (PS, flera klubbar 

tänkbara för placering Södra gruppen har uttryckligen bett om att få vara med i Norra, därav detta upplägg istället 

för att försöka "tvinga" dem att vara med i Södra gruppen) 

PM för UDM Klubblag 

Varje deltagare har rätt deltaga i två grenar plus stafett i samtliga åldersgrupper. 
Varje lag ställer upp med en deltagare per gren individuellt. 

I UDM får deltagare gå upp i högre åldersklass ifall man vill fylla ut ett äldre lag.  

Deltagare får dock inte byta lag eller åldersklass i andra kvalmatcher i förhållande  

till den första. Ett lag måste bestå av minst tre deltagare. 

I finalmatch får deltagare byta lag och åldersklass i förhållande till kvalmatcherna.  

Lagbyte gäller ju endast de som har 2 lag. I finalmatch kan ungdom 15, 13, 11 endast deltaga i en åldersklass men 
kan dessutom deltaga i M/K. 

Poängberäkning:  Efter antalet deltagande lag matchdagen. (Alltså  inte  efter anmälda eller ex.vis. i första matchen 
deltagande lag) vid 6 lag = 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

Endast 4 försök vid UDM för klubblag i längd och tresteg samt i samtliga kast. Detta  

gäller vid både  kvalomgång och final. 

Skulle vid match lag stanna på samma poäng, avgör antal grensegrar, därefter  

plac. i avslutande stafetten. 

Arrangör sänder inbjudan till deltagande klubbar i god tid och inbjudna lag har skyldighet lämna laguppställning 
senast 2 dagar innan match. 

Det är ett önskemål att tidsprogram anges i inbjudan till match i DM/UDM klubblag! 

Strykningsavgift: Anmält lag, som ej kommer till start erlägger 200:-, som insändes till Smålands FIF. 


