
Tävla	  i	  friidrott	  
	  

Vi	  i	  Upsala	  IF	  strävar	  efter	  att	  så	  många	  som	  möjligt	  ska	  vilja	  tävla	  och	  tycka	  att	  det	  är	  kul,	  
men	  det	  är	  självklart	  inget	  tvång.	  För	  att	  du	  ska	  känna	  dig	  trygg	  inför	  din/ditt	  barns	  
tävling	  så	  finns	  det	  information	  i	  det	  här	  dokumentet	  om	  vad	  som	  gäller	  med	  anmälan	  och	  
under	  tävlingsdagen.	  Det	  bästa	  är	  alltid	  att	  läsa	  noga	  på	  tävlingens	  hemsida	  om	  
information	  inför	  tävlingen.	  	  
	  
Var	  anmäler	  jag	  mig?	  
Det	  finns	  två	  olika	  anmälningssätt;	  webbanmälan	  och	  mailanmälan.	  I	  princip	  alla	  
tävlingar	  använder	  sig	  av	  anmälningssystemen	  ”Track	  and	  Field”	  eller	  
”friidrottsanmälan.se”,	  i	  dessa	  två	  system	  gör	  du	  anmälan	  direkt	  på	  internet	  och	  
startlistan	  uppdateras	  automatiskt.	  	  Varje	  tävling	  har	  en	  egen	  länk	  om	  du	  går	  in	  på	  track	  
and	  field/friidrottsanmälan.se.	  Det	  krävs	  inget	  inlogg	  för	  att	  anmäla	  sig	  till	  tävlingar.	  
Några	  fåtal	  (i	  regel	  endast	  mindre	  tävlingar)	  använder	  sig	  av	  anmälan	  via	  mail,	  i	  detta	  
fall	  skickar	  du	  iväg	  ett	  mail	  med	  följande	  uppgifter:	  Namn,	  vilket	  årtal	  du	  är	  född,	  klubb,	  
vilken	  klass	  du	  ska	  tävla	  i	  (info	  om	  detta	  kommer	  längre	  ner),	  grenar	  och	  eventuella	  
personliga	  rekord/säsongsbästa.	  Anmälan	  till	  tävlingar	  gör	  man	  själv,	  med	  undantag	  om	  
ens	  tränare	  sagt	  något	  annat.	  Till	  mästerskap	  är	  det	  klubben	  som	  anmäler	  den	  aktive.	  	  
	  
I	  vilken	  klass	  ska	  jag	  anmäla	  mig?	  
I	  friidrott	  räknas	  ett	  ”friidrottsår”	  från	  november	  till	  november.	  Är	  du	  född	  2003	  så	  
byter	  du	  alltså	  klass	  från	  P/F15	  till	  P/F16	  den	  1	  november.	  Det	  finns	  dessutom	  flera	  
tävlingar	  som	  inte	  har	  alla	  åldersklasser,	  i	  så	  fall	  blir	  de	  en	  gemensam	  klass	  med	  åldern	  
under/över.	  Om	  man	  i	  detta	  fall	  är	  född	  2003	  och	  P/F16	  inte	  finns,	  så	  anmäler	  man	  sig	  i	  
P/F17.	  Allt	  detta	  framgår	  tydligt	  i	  inbjudan	  till	  varje	  tävling.	  I	  de	  flesta	  fallen	  brukar	  det	  
stå	  under	  varje	  klass	  vilka	  födelseår	  som	  ska	  tävla	  i	  just	  den	  klassen.	  	  
	  
Hur	  funkar	  betalningen?	  
I	  princip	  alla	  tävlingar	  fakturerar	  klubben	  för	  anmälningsavgiften	  i	  efterhand.	  Så	  fort	  
klubben	  har	  fått	  fakturan	  från	  arrangören	  så	  skickas	  den	  vidare	  till	  den	  aktive	  själv.	  
Anmälningsavgiften	  brukar	  ligga	  på	  mellan	  60-‐100kr/gren.	  Efteranmälningar	  brukar	  tas	  
emot	  mot	  dubbelavgift	  (i	  mån	  av	  plats).	  	  I	  vissa	  åldrar	  och	  tävlingar	  står	  klubben	  för	  
anmälningsavgifterna,	  se	  information	  om	  detta	  i	  dokumentet	  ”tävlingspolicy	  för	  
medlemmar	  i	  SM	  ålder”	  på	  hemsidan. 
	  
Hur	  vet	  jag	  vilken	  tid	  grenarna	  går?	  
Ungefär	  en	  vecka	  innan	  tävlingen	  lägger	  arrangörerna	  upp	  ett	  tidsprogram	  på	  
tävlingssidan,	  med	  information	  om	  alla	  tider.	  Tänk	  på	  att	  det	  i	  vissa	  löpgrenar	  
förekommer	  finaler,	  och	  därmed	  blir	  två	  lopp	  på	  olika	  tider.	  	  
	  
Vad	  är	  det	  som	  gäller	  på	  tävlingsdagen?	  
I	  samband	  med	  att	  arrangörerna	  lägger	  upp	  tidsprogrammet	  brukar	  även	  ett	  ”PM”	  
läggas	  upp.	  I	  PM’et	  står	  all	  information	  om	  tävlingsdagen.	  Där	  hittar	  du	  information	  om	  
avprickning,	  upprop,	  nummerlappar,	  efteranmälan,	  omklädningsrum	  osv.	  	  
	  
När	  behöver	  jag	  komma	  till	  tävlingen?	  



Vanligtvis	  är	  det	  avprickning	  60	  minuter	  innan	  starttid	  i	  löpgrenarna.	  Därefter	  är	  det	  
upprop	  vid	  grenen	  10-‐20	  minuter	  innan	  grenstart.	  Allt	  detta	  står	  i	  PM’et	  	  
	  
Vad	  gör	  jag	  om	  jag	  har	  anmält	  mig	  till	  en	  tävling,	  men	  inte	  längre	  kan	  tävla	  då?	  
Hör	  av	  dig	  till	  arrangörerna	  och	  fråga	  vad	  det	  är	  som	  gäller,	  detta	  kan	  skifta	  från	  tävling	  
till	  tävling.	  Ju	  tidigare	  du	  hör	  av	  dig,	  desto	  bättre.	  	  


