
PM FÖR JENNYLUNDS SOMMARSPEL 

 Aktiva, ledare och föräldrar hälsas varmt välkomna till Jennylunds Sommarspel 2020.  

1. TÄVLINGSEXPEDITION/CALLING  

Tävlingsexpedition vid tält på grusplanen vid södra ingången till arenan. För frågor inne på arenan tar 

du kontakt med funktionär med väst.  

2. AVPRICKNING 
Inga avprickningar oavsett gren. 
 
3. NUMMERLAPPAR 

Endast nummerlappar för de som springer 600/800m, delas ut innan inmarsch.  Nummerlappar bärs 

fullt synlig på bröstet. 

4. ARENAN  

All uppvärmning sker utanför arenan. ENDAST deltagare och max en ledare eller förälder/deltagare 

får befinna sig på arenan under gren där deltagaren är anmäld. OBS! Tävlingsledning har rätt att 

avvisa ledare och föräldrar om det mot all förmodan skulle bli för mycket folk på arenan under en 

gren. Inne på arenan gäller folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

5. UPPROP/CALLING INMARSCH - LÖPGRENAR 

Upprop sker 15 minuter innan start vid tältet på södra ingången till arenan. Ledare/föräldrar 

följer/stöttar deltagarna utanför löparbanorna.     

6. UPPROP/CALLING INMARSCH – TEKNIKGRENAR 
Upprop sker 30 minuter innan start vid tältet på södra ingången till arenan. För gemensam inmarsch 
till tävlingszonen. Ledare/föräldrar följer/stöttar deltagarna inom en avgränsad zon i anslutning till 
grenen.    
 
7. UTMARSCH  
Direkt efter avslutad gren uppmanas samtliga deltagare och ledare/föräldrar till dessa att lämna 
arenan. Utgång sker genom grind vid målet. Följ anvisad väg ut från arenan för att inte passera en 
annan tävlingszon. 
 
 8. LÖPNING  
Direkt finaler med seedning och placering utifrån tider.   

9. HOPP- OCH KASTGRENAR  
De åtta bästa går till final efter 3 försöksomgångar. I klasser upp tom 12 år har alla 4 försök var.  
 
10. KASTREDSKAP  
Egna kastredskap får användas och skall lämnas in senast 1 timme före grenstart. OBS! Dessa redskap 
får användas av alla. Ta kontakt med tävlingsexpeditionen. 
 
11. EFTERANMÄLNINGAR  

Ingen efteranmälan. 

12. RESULTAT  
Resultat sätts upp på en tavla i anslutning till tävlingsexpeditionen, samt publiceras på 
www.trackandfield.se.  
 
 



13. PRISUTDELNING  
Tyvärr ingen prisutdelning vid årets tävlingar.  
 
14. SERVERING  
Ingen servering på området. Coop/Sushi/Pizzeria finns nere i Bohus centrum. Vi uppmanar även alla 
att fylla sina vattenflaskor hemma då det kommer vara begränsad möjlighet till detta på plats. 
 
15. TOALETTER  
Toaletter finns i den grå byggnaden norr om friidrottsarenan. Ingång från övre sidan. Klubbstugans 
toaletter är reserverade för funktionärer.  
 
16. FRÅGOR 
 Besvaras av kansli@bohusif.se  
 

Hjärtligt välkomna 

önskar  

Bohus IF 


