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Svenska Friidrottsförbundet och Västerås FK  

hälsar Er välkomna till 2023 års upplaga av IUSM! 

 

Westinghouse Arena 

Westinghouse Arena ligger på Kungsängsgatan 8 i Västerås. 

Sist i PM:et hittar du en hallritning. 
  

Parkering  

Infart från Kungsängsgatan. Det finns parkering på östra sidan av hallen (ingen avgift). OBS! Det 

är parkeringsförbud västra sidan av hallen.  
 

Träning på tävlingsarenan 

Fredag den 3 mars är Westinghouse Arena öppen för träning kl. 16.00-20.00. Vi ber er visa 

hänsyn mot de som förbereder för tävlingen. Exempelvis inget hopp ut i sandgroparna. 

Föreläsning och seminarium 

I samband med IUSM bjuder Elitklubbarna in tränare till en föreläsning "Hållbar friidrott - 

övergången från ungdom till elitsatsande junior". Begränsat antal platser. 

Tid: Fredag 3 mars kl 19:00 – 21:00  

Plats: Scandic Hotel, Pilgatan 33 i Västerås 

Det bjuds på en enklare middag i samband med seminariet. Anmälan till e-post gustis@telia.com  

 

Invigning 

Tävlingarna invigs på lördagen 4/3 kl. 13.00.  

Avprickning  

Görs med personlig signatur på listor uppsatta vid 200m-starten (vid gymmet). Avprickning skall 

göras senast 60 min innan start i samtliga grenar. OBS! I stav gäller 90 min för F15/F16 och 110 

min innan start för P15/P16.  

Avprickning tresteg 

Avstånd mellan planka och grop enligt nedan. Önskemål om vilken planka som önskas anges på 

avprickningslistan. 

P16: Planka 11 m, planka 9 m 

P15: Planka 11 m, planka 9 m 

F16: Planka 9 m, tejpad planka 7 m 

F15: Planka 9 m, tejpad planka 7 m 

 

Efteranmälan  

Från och med 23/2 gäller endast efteranmälan i mån av plats till en kostnad av 400kr. Ev sådana 

kan mailas till henrik@vasterasfriidrott.se tom tisdag 28/2 därefter tas de endast emot på 

tävlingsdagen i mån av plats så att det inte påverkar antalet pooler eller omgångar. På 

https://www.google.com/maps/place/Westinghouse+Arena/@59.6104828,16.5619558,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x33fba5ca5489e5d7?sa=X&ved=2ahUKEwi9la60t5L9AhVpQvEDHQSDAmIQ_BJ6BAhlEAg
mailto:gustis@telia.com
mailto:henrik@vasterasfriidrott.se
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tävlingsdagen måste efteranmälan lämnas in minst 90 minuter före grenstart till sekretariatet. 

Nummerlappar 

Hämtas föreningsvis fr.o.m. lördag kl. 08.00 vid ingången i hallen i ett tävlingskuvert. 

Nummerlappen ska bäras synlig på bröstet, dock valfritt på antingen bröst eller rygg i stav. 

Reklamen får ej vikas in. 

Uppvärmning 

Sker i möjligaste mån utomhus och vid angiven yta i bortre delen av hallen mellan rundbanan och 

längdgrop B. 

 

Calling 

Obligatoriskt upprop före resp. grenstart vid borte hörnet av hallen till vänster om stoppmattan 

efter 60m. Här kontrolleras tävlingskläder, nummerlapp och spiklängd m.m. 

• Löpningar 20 min innan start. 

• Teknikgrenar förutom stav 35 min innan start. 

• Stavhopp 60 min innan start för F15 och F16 samt 90 min för P15 och P16   

 

Tävlingsbestämmelser 

Tävlande skall bära reglementsenlig tävlingsdräkt. Reklam på överdragskläder och väskor skall 

vara i enlighet med SFIF:s regler. Spiklängd max 7 mm. Gäller även för höjd. 

Innerplan  

Inga ledare, tränare eller icke tävlande får finnas på innerplan under pågående tävling (undantag 

för höjd, se nästa punkt). Förbjudet att använda mer än 2 ansatsmarkeringar i hopp. Krita/färg får 

ej användas.  

Coachzoner 

Det kommer att finnas coachzoner vid längd, höjd och stav. Här får endast en ledare eller tränare 

per tävlande aktiv vistas. Övriga ledare och tränare hänvisas utanför rundbanorna. Vi ber er att 

vänligen respektera detta då det kommer vara begränsat med utrymme i zonen.  

Löpning och seedningsregler 

Final avgörs alltid på utsatt finaltid. Om semifinal utgår så går försök alltid på utsatt försökstid. 

SFIF’s representant ansvarar för heatindelning och banlottning. Det är 4 banor runt i 

Westinghouse Arena. 

 

Info gällande 200m och 400m  

Generellt används inte bana 1 vid försökstävlingar i SM. I Västerås sker dock ett undantag då 

kurvradien är betydligt större än övriga arenor i Sverige. Mer info hittar du här.  

Banorna rankas 4-3-2-1. 

De fyra snabbaste tiderna på 200m och 400m kvalificerar sig till A-final och 5:e-8:e tid till B-

final. Medaljer delas ut till topp-3 i A-final. 

 

Teknikgrenar och kvalificeringsregler 

I längd genomförs tävlingen parallellt i två seedade pooler där de åtta främsta går till final oavsett 

pool, som genomförs på plats i A-gropen. De högst rankade hoppar i A-gropen.  

I höjdhopp genomförs hoppningen i två seedade pooler där de högst rankade hoppar i höjd A.  

https://www.friidrott.se/forening-forbund/forening/anlaggningar/inomhushallar/
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Höjningsschema 

Höjd 

P16: 150-156-162-168-172-176-179-182 +2 

P15: 137-144-151-158-165-170-175-178-181 +2 

F16: 142-147-152-157-160-163 +2 

F15: 133-138-143-148-153-157-161 +2 

 

Stav 

P16: 286-301-316-331-346-361-376-387-398-409-417-425 +5 

P15: 240-255-270-285-300-315-326-337-345-353 +5 

F16: 221-236-251-266-281-296-306-316-326-333-340-347 +5 

F15: 218-232-246-260-274-285-296-304-312 +5 

 

Stavar 

Det kommer finnas stavar som ska täcka alla behov till utlåning. 

 

Kula/Vikt  

Stålkulor kommer användas i kultävlingarna. Viktkastningen sker med inomhusvikter. Eventuella 

egna redskap lämnas för kontroll (vid resultattavlorna) senast 90 minuter innan respektive 

tävling. 

 

Tresteg 

I tresteg kommer vi tillåta fler än 17 deltagare som hoppar i en och samma pool.  

 

Protest  

Protest under pågående tävling ska göras muntligen till grenledaren. Protest kan lämnas av 

tävlande eller annan person på den tävlandes uppdrag. Om grenen är avslutad kan protest lämnas 

till grenledaren via sekretariatet, senast 30 minuter efter kungjort resultat. 

Överklagande av en grenledares beslut med anledning av en protest inlämnas skriftligt till 

sekretariat senast 30 minuter efter kungjort (ev. ändrat) resultat tillsammans med en deposition på 

400 kronor. Depositionen återbetalas om överklagandet godkänns av juryn. 

Resultat 

Liveresultat och sammanställda resultatlistor hittar du på Webathletics. Inga resultat sätts upp på 

arenan. 

Prisutdelning  

Direkt efter avslutad gren tar en pristagaransvarig/grenledare medaljörerna till crossfitgymmet 

vid 200 m-starten. Därefter leds de samlat in till prisutdelningen. 

Lunch lördag och söndag  

Lunch serveras i Navet ca 400 m från Westinghouse Arena kl 11.00-14.00. Karta finns vid 

nummerlappsutdelningen. I tävlingskuvertet finns så många matkuponger ni beställt i föreningen. 

Observera att flera i föreningen kan ha beställt så se till att alla får de som de beställt.  

Skulle du inte ha möjlighet att äta under dessa tider går det bra att hämta matlåda under 

serveringstiden. Menyn hittar du på tävlingssidan måndag 27/2. 

 

https://webathletics.se/events/287
https://www.vasterasfriidrott.se/iusm-2023/
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Kiosk 

Det finns en kiosk i Westinghouse Arena där du kan köpa pastasallad, korv med bröd, toast, 

dryck, kaffe m.m. Endast betalning med swish. 

 

Sjukvård 

Sjukvårdare finns tillgänglig i hallen under hela tävlingen. En sjukvårdsstation finns utanför 

rundbanan i slutet av första kurvan. Här hittar du enklare artiklar som plåster, ispåsar, 

skavsårsplåster m.m. 

Dopingkontroll 

Det kan förekomma dopingkontroller. Samtliga aktiva skall ha med sig godkänt id-kort med foto. 

Kontrollera så att de eventuella mediciner du tar inte finns med på listan över förbjudna medel på 

https://rodgronalistan.antidoping.se/index.asp 

Försäljning av skor och utrustning 

Global Sport kommer att finnas på plats för försäljning av spikskor m.m. De håller till i inglasade 

gymmet vid 200m-starten 

Kontakt 

Västerås FK´s kansli 021-135960 mån-fre mellan 10:00-15:00.  

Tävlingsledare: Henrik Astfors 070-281 07 57, henrik@vasterasfriidrott.se  

 Hjärtligt välkomna!  
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