
Stockholm Bauhaus Youth är din möjlighet att tävla på världens äldsta olympiska arena. En historisk plats 
gjort för att skapa ny historia med personliga rekord och vinster i den olympiska huvudidrotten detta OS år.  
 
Under Youth får du chansen att mäta dig mot inte bara svenska jämbördiga utan även duktiga aktiva från 
bland annat USA, Norge och Finland. Låt tävlingen vara en uppstart på en fantastisk friidrottssommar för 
dig! I år är tävlingen utökad till 3 dagar för att utöka friidrottsfesten och ge dig som aktiv fler dagar att maxa 
din prestation. 
 
Låt tävlingarna börja, kör hårt och lycka till! 
 
Jonas Malm 
Projektledare Stockholm BAUHAUS Athletics Youth 
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Tävlingsstart 
Fredag 17/6 kl 19.00, lördag 18/6 kl 10.00, söndag 19/6 kl 09.00  
 
Avprickning 
I samtliga grenar senast 60 minuter före start, 90 minuter i stav. Ange personbästa. Avprickningslistor finns 
utanför Marathonporten vid Valhallavägen. (Vid avprickning läs även vilket nr du skall ha på nummer 
lappen) 
 
Nummerlappar 
Delas ut utanför Marathonporten vid Valhallavägen.  
Nummerlapparna ska bäras väl synlig på bröstet samt ryggen och reklamen får inte vikas in. 
I höjd och stav valfritt bröst eller rygg.   
Nummerlappsutlämningen öppnar 90 minuter före första start varje dag. 
 
Efteranmälan  
Kommer enbart tas emot på tävlingsdagarna och enbart i mån av plats mot en förhöjd avgift på 240 kr. 
Anmälan ska göras senast 60 minuter före grenstart och faktureras föreningen i efterhand.  
Deltagare från utländska föreningar betalar på plats. 
 
Invägning 
Invägning av egna redskap sker vid Maratonporten i Valhallavägskurvan från 90 minuter före första start.  
Senast 90 minuter före grenstart skall redskapet vara inlämnat. 
 



Omklädning 
Under fondläktargången mellan Sofiatornet och Klocktornet. Se skyltning på dörrarna för pojkar och flickor. 
 
Uppvärmning 
Sker i Lilljansskogen utanför Sofiatornet, Drottnings Sofiavägen eller på Östermalms IP. 
 
Upprop/Calling 
I samtliga grenar 30 minuter före start, stav 60 minuter. Detta sker i Torben Grut-salen under läktaren i 
första kurvan, mellan Sofiatornet och Klocktornet. De som är med i en gren i nära anslutning till uppropet 
och inte kan vara på plats måste meddela detta till funktionärerna i uppropet/callingen genom ombud 
(ledare/förälder/kompis). 
Mobiltelefon och musikspelare utan hörlurar är inte tillåtet på innerplan. 
 
Gemensam inmarsch 
Sker i direkt anslutning till uppropet. Följ med din uppropsfunktionär. Inmarschen sker genom 
spelarutgången under fondläktaren mellan Sofiatornet och Klocktornet. 
 
Löpningar 
Löpningar från 200 m och uppåt sker i seedade heat, bästa heatet sist. Sprintlopp och korta häcklopp 
genomförs med försök och final. Endast tider gäller som kvalificering till finalen. Om det efter avprickning 
visar sig att kvalomgång inte kommer behövas sker finalen på utsatt finaltid. 
 
Längd och kast  
I längd samt i alla kastgrenar har samtliga deltagare tre hopp/kast, därefter får de åtta bästa ytterligare tre 
hopp/kast. Endast två ansatsmarkeringar är tillåtna i hopprenarna. Krita/färg får inte användas. 
 
OBS ! Längdkval för F13, F14, F15, F17  
Längdkval på lördag och final på söndag. Till final går alla som klarar kvalgränsen, är det så att alla inte 
klarar kvalgränsen, går topp 12 till final. I finalen får alla 3 hopp, topp 8 får ytterligare tre hopp. 
Kvaltävlingens resultat räknas inte i finalen (Rekord kan dock förekomma på kvaltävlingen) Tävlande som 
klarar kvalgränsen får inte göra fler försök i kvaltävlingen. Kvalgränser för respektive klass: F13 4,90m F14 
5,00m F15 5,15m F17 5,40m. OBS! I F12 blir det final direkt på lördagen. 
 
Höjningsschema 
Pojkar – Höjdhopp 
P19    153-160-166-172-177-181-185-189-192-195-198-200 + 2 cm 
P17    153-160-166-172-177-181-185-189-192-195-198-200 + 2 cm 
P16    146-153-160-166-172-177-181-185-189-192-195-198-200 + 2 cm 
P15    138-146-153-160-166-172-177-181-185-189-192-195-198-200 + 2 cm 
P14    130-137-144-150-155-160-164-168-171-174-176 + 2 cm 
P13    124-131-137-142-146-150-154-158-162-165-168-171-173 + 2 cm 
P12    120-125-130-134-138-142-145-148-151-154-156 + 2 cm 
 
Flickor – Höjdhopp 
F19    134-141-148-154-159-163-167-170-172+ 2 cm 
F17    134-141-148-154-159-163-167-170-172+ 2 cm 
F16    134-141-147-152-156-159-162-165-168-171-173-175 + 2 cm 
F15    130-136-141-145-149-152-155-158-161-163 + 2 cm 
F14    127-133-138-142-146-149-152-155-158-160 + 2 cm 
F13    120-126-131-135-139-142-145-148-151-154-156 + 2 cm 



F12    112-119-125-130-134-137-140-143-146-149-151 + 2 cm 
 
Pojkar – Stavhopp 
P19    -20cm -233-252-271-288-305-320-335-349-363-376-387-396-403-410 + 7 cm 
P17    -20cm -233-252-271-288-305-320-335-349-363-376-387-396-403-410 + 7 cm 
P16    -20cm -214-233-252-271-288-305-320-335-349-363-376-387-396-403-410 + 7 cm 
P15    -20cm -214-233-252-271-288-305-320-335-349-363-376-387-396-403-410 + 7 cm 
P14    -20cm -214-233-252-271-288-305-320-335-349-363-376-387-396-403-410 + 7 cm 
 
Flickor – Stavhopp 
F19    -20cm -244-265-284-301-316-329-342-353-362-371-380 + 7 cm 
F17    -20cm -244-265-284-301-316-329-342-353-362-371-380 + 7 cm 
F16    -20cm -223-244-265-284-301-316-329-342-353-362-371-380 + 7 cm 
F15    -20cm -223-244-265-284-301-316-329-342-353-362-371-380 + 7 cm 
F14    -20cm -182-201-218-233-246-259-272-283-294-305-314-323-330 + 7 cm 
 
Spiklängd 
7 mm i löpningar och 9 mm i hopp/spjut. 
 
Innerplan 
Endast tävlande och funktionärer får vistas på innerplan. Ledare och föräldrar hänvisas till läktaren.  
Media som önskar beträda innerplan kontaktar Jonas Malm för ackreditering. 
 
Prisutdelning  
Sker snarast i direkt anslutning till avslutad gren. Priser till de sex första i varje gren. Följ funktionärens 
anvisning och gå till prispallen vid Hedersläktaren/Lidingövägen, efter prisutdelningen sker utmarsch via 
Klocktornet. 
Världsstjärnor kommer närvara vid vissa prisutdelningar. 
 
Utmarsch från arenan 
Efter försökslopp och för dem som inte vinner priser (är bland de sex bästa) sker utmarsch från arenan vid 
Klocktornet närmast mållinjen. I hopp och kast sker utmarsch via den närmaste utgången (Maratonporten 
eller Sofiatornet).  
OBS! Hoppare och kastare ska placera sitt ombyte i anslutning till de bänkar som finns på innerplan. 
 
Resultat 
Kommer att sättas upp på resultattavlor utanför Marathonporten. Resultaten redovisas även löpande med 
länkning från vår hemsida. 
 
Stockholm BAUHAUS Athletic Youth på nätet 
Genom ett samarbete med Sportway – sportkanalen för unga – websänds tävlingen på nätet och det blir en 
häftig storbildsproduktion inne på Stadion.  
 
Se webbsändningen här: Länk 
 
Medicinsk service/sjukvård 
Sjukvårdare kommer att finnas vid Klocktornet. 
 
Publikentré  
Gratis inträde från Lidingövägen, Klocktornet samt Valhallavägen/Drottnings Sofias väg  



 
Resa till Stadion  
Vi rekommenderar att ni tar T-banan till Stadion, där ifrån går ni till Stadion på ca 5 minuter 
Om ni tar bil var ute i god tid. Det är mycket begränsat med parkeringsmöjligheter i anslutning till arenan. 
 
Sekretariat 
I Klocktornet, andra våningen. 
 
Mat 
Det kommer att finnas lagad mat till försäljning på marknadsområdet under större delen av helgen.  
 
Parkering 
Finns i Valhallavägsallén vid Stadion. Begränsat antal. Vi rekommenderar att du åker kollektivt. 
 
Bästa prestation 
Traditionsenligt utses bästa prestation under helgen på pojk- respektive flicksidan. Vinnarna får varsin 
pokal. 
 
Information 
Jonas Malm, projektledare, 070-910 88 12 
Åsa Jönsson, assisterande projektledare, 073-824 85 97 
Christer Derger, tävlingsledare, 073-750 08 15    
E-post: youth@stadionklubbarna.com 
Hemsida: http://stockholmbauhausathletics.se/youth/ 

 
 
 
 
 


