
9. Distriktens tävlingar för 9-15-åringar 
 

Alla SUL:s distrikt ordnar egna distriktstävlingar för åldersklasserna 9-15 år, för både pojkar och flickor i terräng, stafett, 
mångkamp och i individuella grenar i knattefinalen. En idrottare har endast rätt att tävla i sin egen åldersklass.  
För 13-åringar och yngre ingår distriktets tävlingar i SUL:s landsomfattande ungdomsverksamhetstävling 
(nuorisotoimintakilpailuun). I ungdomsverksamhetstävlingen ingår förutom 0-13-åringarnas friidrottslicenser 
deltagarpoäng från distriktets terräng, stafett, mångkamp I och II, tävlingsgång samt från individuella knattefinalen (läs 
reglerna för ungdomsverksamhetstävlingen). 
 

TERRÄNG  
Arrangeras i maj eller september/oktober på följande sträckor: 
 
F/P9 1 km 
F/P10 1,5 km 
F/P11 1,5 km 
F/P12 2 km 
F/P13 2 km 
F/P14 3–4 km 
F/P15 3–4 km 
 
Terrängtävlingar för juniorer ordnas i lämplig terräng. 
 
Lagtävling 
I terrängen kan lagtävling ingå i de uppräknade klasserna. Ett lag bildas av tre (3) löpare i samma gren/klass. Lagets 
sammanräknade placeringar är lagets resultat. 
 
STAFETT 
Arrangeras i följande grenar i juni eller augusti/september: 
 
F/P9 4x400 m, 8x40 m masstafett (i lagen bör ingå minst en pojke och en flicka) 
F/P10 4x50 m, 4x600 m 
F/P11 4x50 m, 4x600 m 
F/P12 4x100 m, 4x600 m, 4x60 m häck 
F/P13 4x100 m, 4x600 m, 4x60 m häck 
F/P14 4x100 m, 4x800 m, 4x80 m häck (8 st; 76,2 cm, 12,00 m, 8,00 m) 
F/P15 4x100 m, 4x800 m, 4x80 m häck (8 st; 76,2 cm, 12,00 m, 8,00 m) 
 
En idrottare kan tävla i alla tre stafetterna samma dag, men endast i en klass under samma tävling. I distriktets stafetter i 
åldersklasserna 9-15 kan en idrottare delta i följande äldre åldersklass än sin egen. Minst en idrottare som hör till den 
”rätta” klassen ska ingå i laget.  

  



 
MÅNGKAMP 
Arrangeras i följande kamper under sommaren: 
 
F/P9 3-kamp (40 m, längd, kula) 
F/P10 3-kamp (60 m, längd, kula) 
F/P11 3-kamp (60 m, längd, kula) 
F12 4-kamp (60 m häck, längd, kula, 800 m) 
P12 4-kamp (60 m häck, kula, höjd, 800 m) 
F13 4-kamp (60 m häck, längd, kula, 800 m) 
P13 4-kamp (60 m häck, kula, höjd, 800 m)    
F14 5-kamp (80 m häck, längd, spjut, höjd, 800 m) 
P14 5-kamp (100 m häck, längd, spjut, stav, 1 000 m) 
F15 5-kamp (80 m häck, längd, spjut, höjd, 800 m)  
P15 5-kamp (100 m häck, längd, spjut, stav, 1 000 m) 
 
Dessutom i klasserna F/P 9-13 i en andra distriktsmångkamp i följande grenar – OBS! Räknas med i 
Ungdomsverksamhetstävlingen: 
 
F9/P9 4-kamp (40 m, höjd, spjut, 800 m) 
F10/P10 4-kamp (60 m häck, höjd, spjut, 800 m) 
F11/P11 4-kamp (60 m häck, höjd, spjut, 800 m) 
F12 5-kamp (60 m häck, längd, höjd, spjut, 800 m) 
P12 5-kamp (60 m häck, längd, spjut, diskus, 800 m) 
F13 5-kamp (60 m häck, längd, höjd, spjut, 800 m) 
P13 5-kamp (60 m häck, längd, spjut, diskus, 800 m) 
 
INDIVIDUELLA KNATTEFINALEN  
Arrangeras i augusti eller september i följande grenar: 
 
Tävlingsdag 1 
F15: 100 m, 800 m, 300 m häck, 1 500 m hinder, stav, längd, diskus, slägga 
F14: 100 m, 800 m, 300 m häck, 1 500 m hinder, stav, längd, diskus, slägga 
F13: 60 m, 200 m häck, 1 000 m, stav, längd, diskus, slägga 
F12: 60 m, 200 m häck, 1 000 m, stav, längd, diskus, slägga 
F11: 60 m, 1 000 m, stav, längd, kula, diskus  
F10: 60 m, 1 000 m, stav, längd, kula, diskus 
F9: Minikamp 1: 40 m och 1000 m, minikamp 2: 40 m och höjd, minikamp 3: 1000m och höjd 
. 
 
 
P15: 100 m, 800 m, 300 m häck, 1 500 m hinder, höjd, 3-steg, kula, spjut 
P14: 100 m, 800 m, 300 m häck, 1 500 m hinder, höjd, 3-steg, kula, spjut 
P13: 60 m, 200 m häck, 1 000 m, höjd, 3-steg, kula, spjut 
P12: 60 m, 200 m häck, 1 000 m, höjd, 3-steg, kula, spjut 
P11: 60 m, 1 000 m, höjd, 3-steg, diskus, slägga 
P10: 60 m, 1 000 m, höjd, 3-steg, diskus, slägga 
P9: Minikamp 1: 40 m och 1 000 m, minikamp 2: 40 m och höjd, minikamp 3: 1000 m och höjd 
 

  



 
Tävlingsdag 2 
F15: 300 m, 2 000 m, 80 m häck, höjd, 3-steg, kula, spjut 
F14: 300 m, 2 000 m, 80 m häck, höjd, 3-steg, kula, spjut 
F13: 200 m, 60m häck, höjd, 3-steg, kula, spjut 
F12: 200 m, 60m häck, höjd, 3-steg, kula, spjut 
F11: 60 m häck, höjd, 3-steg, slägga, spjut 
F10: 60 m häck, höjd, 3-steg, slägga, spjut 
F9: Minikamp 4: kula och spjut, minikamp 5: kula och längd, minikamp 6: längd och spjut 
 
P15: 300 m, 2 000 m, 100m häck, stav, längd, diskus, slägga 
P14: 300 m, 2 000 m, 100m häck, stav, längd, diskus, slägga 
P13: 200 m, 60 m häck, stav, längd, diskus, slägga 
P12: 200 m, 60 m häck, stav, längd, diskus, slägga 
P11: 60 m häck, stav, längd, kula, spjut 
P10: 60 m häck, stav, längd, kula, spjut 
P9: Minikamp 4: kula och spjut, minikamp 5: kula och längd, minikamp 6: längd och spjut 
 
Deltagarrätt i 4 grenar/idrottare/tävling. Deltaganderätten i minikampen är två kamper/dag, vilka ska väljas i samband 
med anmälningen. I Ungdomsverksamhetstävlingens poängsumma räknas endast resultat från officiella grenar. 
Grenutbudet per dag kan variera distriktsvis. 
 
 

TÄVLINGSGÅNG 

Arrangeras i samband med knattefinalen eller som separat tävling på följande sträckor. 
 
F/P9 600 m 
F/P10 1 000 m 
F/P11 1 000 m 
F/P12 2 000 m 
F/P13 2 000 m 
F/P14 3 000 m 
F/P15 3 000 m 
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