
 

I samarbejde med DGI Sydvest indbyder DGI atletik til Landsmesterskaber i atletik for 

børn, ungdom og seniorer i Vejen 

 

Hvor: Vejen Atletikstadion 

Petersmindevej 1, 6600 Vejen 

 

Hvornår: Den 15. - 17. august 2014  

 

Hvem: Børn 10-13 år, ungdom 14-17 år, seniorer fra 18 år 

 

Deltagergebyr: 495 kr. pr. tilmeldt deltager 

 

Eftertilmelding: 2 x deltagergebyr indtil 72 timer før stævnestart.  

Eftertilmelding til løb kun mulig, hvis der er plads.  

 

 

Afbud: Efter 1.august: Fuld betaling 

 

 

Tilmelding 

Online på http://www.dgi.dk/Udover/Atletik.aspx  

senest tilmelding den 1. august 2014. 

Bemærk at alle hjælpere og ledere skal onlinetilmeldes af hensyn til mad og overnatning 

også senest d. 1. august 2014 

Stafetholdene tilmeldes under stævnet.  

 

Ungdom skal tilmeldes med årsbedste tider i 100m, 200m og hæk. 6 bedste tider går til 

finalen, der løbes ikke semifinaler. OBS 

 

Dommerpligt  

Landsdelsforeninger bedes stille med 1 øvelseshjælper for hver påbegyndt 10 deltagere 

pr. stævnedag.  

 

Praktiske oplysninger Se www.dgi.dk/atletik bl.a. starthøjder i højdespring  

 

Øvelser  

Drenge og piger 10-11 år 

 60 m løb 

 Kort hæk NYT 

 800 m løb 

 Højdespring 

 Længdespring 

 Boldkast 

 Kuglestød 

 4 x 60 m stafet 

 

Drenge og piger 12-13 år  

 80 m løb 

 Kort hæk NYT 

 800 m løb 

 Højdespring 

 Længdespring 

 Kuglestød 

 Boldkast 

 Spydkast 

 4 x 80 m stafet 

 

M/K 14-17 år og seniorer 

 100 m løb 

 200 m løb 

 Kort hæk NYT 

 800 m løb 

 1500 m løb 

 Højdespring 

 Længdespring 

 Trespring NYT 

 Kuglestød 

 Diskoskast 

 Spydkast 

 1000 m stafet 

http://www.dgi.dk/atletik


 

Side 2 

 

Holdkonkurrence - Ungdom 

Landsdelsholdet har en holdkonkurrence der udregnes efter placeringspoint. Der er 2 del-

tager fra hver landsdel der tæller med i hver øvelse.  

Umiddelbart efter sidste tilmelding får klubber og landsdele tilsendt en oversigt over de 

tilmeldte. De har så 4 dage til at ændre på deltagere/øvelser for at kunne dække øvel-

serne i holdkonkurrencen bedre. 

 

20 x 200 m 

Der afvikles en 20x200 m stafet med landsdelshold. 

 

Medaljer 

Der udleveres medaljer i alle discipliner i alle årgange. 

I aldersklasserne 10-13 år løbes der ikke finaler - bedste tid vinder. 

 

Stævnereglementet er bl.a. tilgængeligt på DGI atletiks hjemmeside: 

http://www.dgi.dk/atletik 

 

HUSKELISTE 

Sovepose og liggeunderlag, da indkvartering sker i klasseværelser på skole. 

 

Spiritus må ikke medbringes til DGI atletiks arrangementer. 

 

Tvivlsspørgsmål i forbindelse med denne invitation, rettes til DGI atletik, e-mail: lmatle-

tik@gmail.com 

 

http://www.dgi.dk/atletik

