
 

 

PM BAUHAUS-galan förtävlingar  

 

Välkommen som deltagare i BAUHAUS-galans förtävlingarpå Stockholms stadion 

söndagen den 10 juni.  

Du är en del av ett heldagskoncept, hela familjens friidrottsfestival, som börjar 

med BAUHAUS-galan Youth Sprint, sedan Youth Relays, följt av förtävlingar i 

BAUHAUS-galan och avslutningsvis BAUHAUS-galan med IAAF Diamond League.  

Du kan läsa mer om tävlingsdagen och familjefestivalen på 

https://stockholm.diamondleague.com/home samt http://www.bauhausgalan.se. 

 

Datum 

Söndag den 10 juni. 

Tidsprogram 

Finns på hemsidan: 

https://stockholm.diamondleague.com/program_resultat_stockholm/. 

 

Startlistor 

Konfirmerade deltagarlistor finns på: 

https://stockholm.diamondleague.com/program_resultat_stockholm/. 

Finala startlistor med heatindelningar, hopp- och kastordningar publiceras lördag 

9 juni på kvällen. Titta gärna på hemsidan och håll dig uppdaterad! 

Nummerlappar 

Nummerlappar hämtas ut vid aktivas entré på Drottning Sofias väg, längst upp 

mot GIH, senast 60 minuter före grenstart. Nummerlappen ska sitta på bröstet. 

Reklamen får inte vikas in.  

Ingång till Stadion 

Ingång till Stadion sker via aktivas entré på Drottning Sofias väg, längst upp mot 

GIH. 

Efteranmälningar 

Ingen efteranmälan. 

Avprickning 

Ingen avprickning. Ditt deltagande är bekräftat. Om du får förhinder kontakta 

oss omgående, se kontaktuppgifter nedan. 
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Omklädning 

Det kommer endast finnas begränsad tillgång till ombyte. Vi rekommenderar 

därför att ni byter om hemma. 

Uppvärmning 

Uppvärmning sker i Lill-Jansskogen som nås enkelt från aktivas entré.  

Calling 

Calling-tiderna är 25 minuter före grenstart i löpgrenar, 35 minuter före i 

teknikgrenar. Det är den tid Du skall vara på plats i Call Room för upprop. Här 

kontrolleras att nummerlappar, reklam och kläder är i överenstämmelse med 

SFIF:s regler. 

Call Room ligger i Torben Grut-salen, som finns under läktaren i första kurvan 

närmast Sofiatornet. Du kommer dit via aktivas ingång (Athletes’ Entrance) 

bortanför Sofiatornet på Drottning Sofias väg. Endast aktiva har tillträde där.  

Inmarsch 

Sker samlat från med ledsagare från Call Room.  

Presentation  

Inför tävlingsstart presenteras de tävlande.  

Spiklängd 

12 mm i spjut och höjd, 9 mm i löpningar och övriga hoppgrenar. 

Innerplan 

Endast tävlande och funktionärer får vistas på innerplan. Ledare hänvisas till 

läktare R-Z. Övrig publik hänvisas till sina biljettplatser. Media som önskar 

beträda innerplan kontaktar BAUHAUS-galans presschef för ackreditering innan 

tävlingen. 

Media 

Media som önskar beträda innerplan BAUHAUS-galans kontaktar presschef för 

ackreditering innan tävlingen. 

Utmarsch från arenan 

Utmarsch sker i samlad trupp från arenan vid Klocktornet. Alla deltagare måste 

gå ut via mixed zone.  

Prisutdelning 

Ingen formell prisutdelning sker. 

Resultat 

Resultaten publiceras på 

https://stockholm.diamondleague.com/program_resultat_stockholm/. 
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Festivalområdet 

Vi uppmanar lag- och lagledare att besöka festivalområdet, som öppnar kl. 

12.00. Eftermiddagens tävlingar börjar när familjefestivalen slutar och du går 

tillbaka till den plats på läktaren som arenabiljetten anvisar.  

Biljetter till tävlande och medföljande 

Alla tävlande får en biljett till BAUHAUS-galan vilket ger tillträde till 

festivalområdet och BAUHAUS-galan. Du har även rätt att hämta ut en biljett till 

din tränare eller annan medföljande barn eller vuxen. Ytterligare medföljande 

kan köpa biljett för 100 kronor styck (begränsat utbud) vid nummerlapps-

utdelningen. Betalningssätt: Kort eller Swish.  

För övriga biljettköp hänvisar vi till hemsidan http://www.bauhausgalan.se och 

till biljettförsäljningen vid Klocktornet på Stadion, Lidingövägen 1. 

Ingång för publik 

In- och utgång till Stadion för publik med biljett sker genom Huvudentrén på 

Valhallavägen. 

Övrig information 

Se gärna vår hemsida: http://www.bauhausgalan.se. 

Arrangör 

Stadionklubbarna. 

Kontaktperson  

Johan Engberg, johan.engberg@stadionklubbarna.com 

 

Välkommen till familjens friidrottsfestival och lycka till! 

http://www.bauhausgalan.se/
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