
PM stafett Kraftmätningen 2019 
 
 
Transport från Täby till Stadion 
 
Varje lag ansvarar själv för att stafettlaget kommer fram i tid. Var flexibla och beredda på samåkning med annat 
stafettlag. Från Roslagsbanans ändhållplats Stockholms Östra är det bara några minuters promenad till Stadion. 
 
 
Så här genomförs stafetten 
 

• Start med startblock på bana 1-8. 

• Första sträckan (pojkar) startar på 800 m-startlinje och första kurvan går på skilda banor. Nedlöpningslinje 
kommer att vara markerad efter första kurvan. 

• Löparna på sträcka 2 (flickor) ställer upp enligt den banordning som gällde vid start, för att löpare inte ska 
behöva korsa varandras väg på första sträckan. 

• Resterande växlingar sker på gemensam bana och där är ambitionen att lag som ligger långt fram får växla 
långt in. Här kan funktionärerna behöva löparnas hjälp att identifiera lagkompisar. 

• All acceleration ska ske i växlingszonen. Det är alltså inte tillåtet att ta ett steg mot löpriktningen för att 
”möta” inkommande löpare före zonen.  

• Vi vill inte att något lag blir diskvalificerat. Poängtera därför vikten av säkra växlingar! Observera att 
mottagaren ensam ska hålla i pinnen när den lämnar växlingszonen. Om pinnen tappas i samband med 
växling ska den plockas upp av den löpare som senast höll i den. 

 
 
Entré på Stadion för ledare och aktiva som inte springer stafett 
 
För tränare och aktiva som inte springer stafett används ordinarie publikentré (siffran 1 på kartan), där biljett ska 
visas upp. 
 

 



Uppvärmning/växlingsträning 
 
GIH:s gräsplan (2 på kartan) används för uppvärmning. 
 
 

Detaljschema för stafettlagen. Observera att tiderna är MYCKET VIKTIGA att hålla! 
 
 
Heat 1 (De åtta snabbaste stafettlagen från kvaltävlingarna i maj/juni.) 
18.00  Samling och upprop av löpare i heat 1 på GIH:s gräsplan. 
18.06  Funktionärer leder löparna via entrén till fondläktaren (3 på kartan) ned till innerplan (4 på kartan). På 

vägen lämnar löparna sina väskor m.m. hos lagkompisarna på läktaren. Enbart tävlingskläder tas med in på 
arenan. 

18.13  Inmarsch 
 Pojkarna till start för sträcka 1, 3 och 5 (5 på kartan) 
 Flickorna till start för sträcka 2, 4 och 6 (6 på kartan) 
 Ordinarie löpfunktionärer ser till att det finns stafettpinnar till samtliga löpare på första sträckan. 
18.18  Startskott 
18.21  Efter målgång marscherar funktionärerna tillbaka till läktaren med stafettlöparna. 
 
Heat 2 
18.07  Samling och upprop av löpare i heat 2 på GIH:s gräsplan. 
18.13  Funktionärer leder löparna via entrén till fondläktaren (3 på kartan) ned till innerplan (4 på kartan). På 

vägen lämnar löparna sina väskor m.m. hos lagkompisarna på läktaren. Enbart tävlingskläder tas med in på 
arenan. 

18.20  Inmarsch 
 Pojkarna till start för sträcka 1, 3 och 5 (5 på kartan) 
 Flickorna till start för sträcka 2, 4 och 6 (6 på kartan) 
 Ordinarie löpfunktionärer ser till att det finns stafettpinnar till samtliga löpare på första sträckan. 
18.25 Startskott 
18.28 Efter målgång marscherar funktionärerna tillbaka till läktaren med stafettlöparna. 
 
Banlottning 
 

Bana Heat 1 Heat 2 

1 Upsala IF Hammarby IF 

2 Hanvikens SK Täby IS 

3 Malmö AI IFK Umeå 

4 Örgryte IS Klippans FK 

5 IF Göta IFK Växjö 

6 IFK Lidingö Piteå IF 

7 IFK Göteborg Alunda SK 

8 Hässelby SK Huddinge AIS 

 
 
Dusch, omklädning 
 
Stafettlöparna kan duscha och byta om på Stadion. Omklädningsrummen (nummer 11 och 12) ligger på andra 
våningen under fondläktaren. 
 
 
Efter stafetten 
 
Samtliga deltagare i Kraftmätningen får gott om tid att njuta av det som återstår av lördagens tävlingar på 
Finnkampen, som pågår till ca 20.00. 


