
   

 

PM BAUHAUS-galan Youth Relays 

Välkommen att springa ungdomsstafett på Stockholms stadion på BAUHAUS-

galan 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: http://bauhausgalan.se/youth/. 

Startlistor och heatindelningar 

Heatindelning publiceras på hemsidan några dagar innan tävlingen.  

På tävlingsdagen finns heatindelningar vid uppropet (calling) för ungdomsstafett 

(se nedan). Notera att heatindelningarna kan ändras in i det sista.   

Nummerlappar 

Nummerlappar hämtas ut lagvis vid ingång O till Stadion på Drottning Sofias väg 

senast kl. 11.00. Nummerlappen ska sitta på bröstet. Reklamen får inte vikas in.  

 

Inlämning av laguppställning 

Fyll i blanketten för er laguppställning (som går att ladda ned från hemsidan i 

förväg) och lämna in den till funktionärerna vid nummerlappsutdelningen senast 

kl. 11.00.  

Lagsammansättning  

Varje lag består av två pojkar och två flickor samt eventuellt en reserv. 

Sträckordningen är pojke – flicka – pojke – flicka. 

Ingång till stadion 

Ingång till Stadionområdet sker via Drottning Sofias väg vid 

nummerlappsutdelningen, vid entré O. 

Efteranmälningar 

Ingen efteranmälan. 

Omklädning 

Det kommer endast finnas begränsad tillgång till ombyte. Vi rekommenderar 

därför att ni byter om hemma. 

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


   

 

 

Uppvärmning 

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

Calling 

Upprop (calling) sker 30 minuter före DIN heatstart. Samtliga deltagare i ditt lag 

inklusive ledare ska vara på plats vid den särskilda ungdomsstafett-callingen, 

som finns vid nummerlappsutdelningen. 

Inmarsch 

Inmarsch sker från calling i samlad trupp med samtliga lag i ditt heat.  

Starten  

Starten sker vid Klocktornet (målet) på gemensam bana.  

Regler och växlingar 

Vid växling ställer löparna upp sida vid sida på en linje från sargen på innerbanan 

(bana 1) och utåt i den ordning lagen hade vid start. Efter uppställning får 

löparna INTE byta plats med varandra. 

Växling sker på gemensam bana. Växling sker inom den markerade 

växlingszonen. Gränslinjerna för växlingszonen markeras över samtliga banor 

med tejp. Det är alltså tillåtet att växla på valfri bana bara det sker inom den 

angivna växlingszonen.  

Accelerationssträcka tillämpas inte. Mottagare måste ställa upp inom 

växlingszonen.  

Vi ber DIG att lyssna uppmärksamt på funktionärerna och följ deras 

instruktioner. 

Presentation  

Inför tävlingsstart presenteras lagen av speakern. 

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. 

Utmarsch från arenan 

Utmarsch sker samlad från arenan upp på läktaren R-Z vid Sofiatornet.  

Finallagen 

Lagen med de sex bästa tiderna från försöksheaten går till final. Information om 

vilka lag som har gått till final publiceras vid calling.  

Finalerna körs med samma procedur som för försöksheaten.   



   

 

 

Laguppställning i finalen 

Lag som vill ändra laguppställning i finalen ska lämna in ny laguppställning så 

tidigt som möjligt till calling. Lag som inte ändrar laguppställning behöver inte 

lämna in ny laguppställning till finalen.  

Prisutdelning 

Medaljer delas ut till de tre främsta lagen i respektive klass. Men deltagarpris 

delas ut till samtliga stafettlöpare. Prisutdelningen sker på scenen i 

festivalområdet på Östermalms IP kl.13.30. Alla stafettlag och dess ledare ska 

vara på plats där i god tid, ca 15 minuter före utsatt tid. Springer du både 

sprintlopp och stafett får du bara ett deltagarpris.  

Resultat 

Resultaten publiceras på: http://bauhausgalan.se/youth/ 

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  

Elin Breig Lindell (youth@stadionklubbarna.com, 070 771 04 60). 

 

Välkommen till familjens friidrottsfestival och lycka till!

http://bauhausgalan.se/youth/
http://www.bauhausgalan.se/
http://www.bauhausgalan.se/
mailto:youth@stadionklubbarna.com


4 

 

 

 


