
DGI Landsmesterskaber i atletik for 10 årige til senior  
individuelt og i hold 3. kamp. 

Silkeborg Den 21 - 23. juni 2019 
 
 
 
Stævnets afvikling 
10, 11, 12 og 13 år - individuelt i 3. kamp, og i hold trekamp 

- Mindst tre øvelser (1 løb, 1 spring, 1 kast), dog maks. fem øvelser plus stafet. 
 

14-15 år 16-17 år - Der konkurreres individuelt og i hold  
18-19 år og senior - Der konkurreres individuelt 

- Én deltager kan maks. deltage i fem øvelser plus stafet. 
 
Øvelser 

 
Drenge og piger 10-11 år 

 
·        60 m løb 
·        800 m løb 
·        Kort hæk 
·        Højdespring 
·        Længdespring 
·        Boldkast 
·        Kuglestød 
·        4 x 60 m stafet  

 
Drenge og piger 12-13 år 

 
·        80 m løb 
·        800 m løb 
·        Kort hæk 
·        Højdespring 
·        Længdespring 
·        Kuglestød 
·        Boldkast 
·        Spydkast 
·        4 x 80 m stafet 

M/K 14-senior 
·        100 m løb (husk skriv Pr) 
·        200 m løb (husk skriv Pr) 
·        800 m løb (husk skriv Pr) 
·        1500 m løb 
·        Kort hæk 
·        Højdespring 
·        Længdespring 
·        Kuglestød 
·        Diskoskast 
·        Spydkast 
·        1000 m stafet 

Stafetløb indgår ikke i pointberegningen, men afvikles som selvstændigt mesterskab. 
- Tilmelding til stafet sker først til stævnet. 

 
Deltagergebyr: pris incl. kørsel, mad, overnatning og startpenge 450 kr. pr. deltager. 
betaling: Mobil pay til 99223 betaling senest 13. juni. Skriv: barnets navn + LDM  
 
Tilmelding: Aflevere seddel i klubhus Til Mads Krogh - Senest tilmelding den 4. juni 2019  
eller den 5. juni 2019 (grundlovs dag) SMS til Mads på 2420 4503 er også OK 
 
Der kommer efterfølgende en udførlig plan for dem som skal med bla.  

 Vi forventer at køre fra Sæby fredag d. 21. juni kl. 1700 
 Hjemme retur i Sæby 23. juni ca. kl. 1500 
 Der er behov for 1-2 forældre til at køre/hjælpe ifm. Stævnet. 

 
 

--------------------Klip ---------------------------------------klip-----------------------------------------Klip------------------ 

Navn: _______________________________ fødselsdag (dd-mm-åååå):_____________________ 

 

Discipliner: 

________________________________________________________________________________ 

 

Mor/Far vil gerne køre/hjælpe:___________________________ TLF:_____________________ 

Aflevere seddel i klubhus Til Mads Krogh - Senest tilmelding den 4. juni 2019 
      

 


