
 

 

 

Varmt välkomna till Vårkampen 

söndagen den 3:e maj 2015! 
 

MAI kommer att arrangera en gemensam resa till Vårkampen i Hässleholm, Göingevallen, 

och vi hoppas många aktiva vill följa med! Vi åker storbuss tillsammans och på plats kommer 

vi att ha ledare, tränare, MAI:tält med frukt & dricka. Detta för att stärka sammanhållningen 

och öka tävlandet bland våra yngre aktiva. MAI står som vanligt för startavgifterna och på 

denna tävling är det okej att anmäla sig till fler än 3 grenar. Denna tävling är även en 

klubbkamp så man tävlar inte bara för sitt eget resultat utan också för att samla poäng till 

MAI. 

 

Anmälan: Senast 23/4 till anmalan@mai.se med namn, födelseår, klass, grenar  

Kostnad: 50 kr som faktureras på mail. Anmälan är bindande vilket innebär att du måste 

betala 50 kr även om du inte åker på tävlingen. 

Avresa: ca 07.30 söndag morgon, hemresa efter tävlingarnas slut. 

Mat: MAI har med frukt och dricka men kom ihåg att ta med matsäck eller pengar till lunch. 

Platser: 50 st, först till kvarn gäller. 

 

Grenprogram 

F7, F8, F9, F10, F11 60m, 400m, Höjd, Längd, Kula 

P7,P8, P9, P10, P11 60m, 400m, Höjd, Längd, Kula 

F12, F13, P12, P13 60m, 600m, Höjd, Längd, Kula 

F14, P14 80m, 800m, Höjd, Längd, Kula 

Stafett 6x100m, mixad stafett 

Priser 
De tre främsta i varje gren erhåller priser.  

Samtliga deltagare i de tre främsta stafettlagen tilldelas priser. 

Segrande förening i klubbkampen erhåller inskription i Vårkampens vandringspokal.  

Klubbkamp 
I varje individuell gren tilldelas de åtta främsta poäng enligt följande: 

1-10, 2-8, 3-6, 4-5, 5-4, 6-3, 7-2, 8-1 

I stafetten erhåller de sex främsta lagen poäng enligt följande: 

1-30, 2-24, 3-18, 4-15 5-12, 6-6/p>  

Stafett 
Stafetten löps 6x100m med skilda banor en sträcka. 

Lagets sammansättning begränsas endast av följande: 

× ingen deltagare får vara äldre än 14 år 

× lagets totala ålder inte får överstiga 68 år  

 

 

Välkommen in med din anmälan! 

 


