
                               
 

SIK80 og Dansk Atletik Forbund indbyder til 
Uoff. Vestdanske Ungdomsmesterskaber 

3 kamp for 10-11 årige & 5 kamp for 12-13 årige 
Lørdag d. 20. juni kl. 11.00 på SparNord Atletikstadion  

Klostervænget 30c, 9300 Sæby 
 

NB: Vi inviterer kun Randers, Aalborg, Hjørring og Dybvad 
Mangekampen er både et individuelt mesterskab for drenge og piger i hver aldersgruppe, men også et holdmester-
skab. Et hold udgøres af 4 deltagere i hver aldersgruppe. Holdet er et mix hold. De 4 bedste drenge/piger i hver al-
dersgruppe tæller med på holdet. 
 
Der udregnes point efter DAF’s ungdomstabel. 
 
Der uddeles individuelle medaljer til de 3 bedste drenge og piger i hver aldersgruppe, samt medaljer til de 3 bedste 
hold i hver aldersgruppe. NB: Vi køber ekstra medaljer, så er der ex 5 deltagere med fra en klub, giver vi alle 5 en 
holdmedalje. 
Discipliner: 
 
10-11 år  60m eller 1000 m, længde eller højde, kugle eller boldkast.   
  Der skal vælges 1 løb, 1 spring og 1 kast. 
 
12-13 år  80m, kugle, længde, spydkast og 600m 
 
Startbebyr: Individuel kr. 80 kr. pr. atlet 
  Hold kr. 80,00 (4 aktive) 
 
Dommerpligt: 1 dommer til rådighed pr. tilmeldt hold (vi tager hensyn til klubber, der skal køre langt.  
  Nord klarer dommerpligterne) 
 
Forplejning: Der kan bestilles en ”sportsbolle” til kr. 30,00 
 
Tilmelding: Senest mandag d. 15. pr. mail til www.sik80.sekr@gmail.com 
 
  Betaling for startgebyr/”sportsbolle” skal ske samtidig med tilmeldingen. 
  Indbetaling til konto nr. 9012 1200451771 
 
Øvrig info:  Gunnar Møller Nielsen, mobil 61114502   mail: gmn@safnet.dk  

Hvis mere end 30 deltagere, konkurrerer de 10-11 årige om formiddagen og 12-13 år om efter-
middagen. Vi melder tilbage ang. tidsskemaet. Vi overholder DAFs nye regler. Først til mølle. 

  Vi har en flot by, havn og strand til sightseeing, hvis tidsskemaet opdeler aldersgrupperne. 
   
NB:  I må gerne overnatte i klubhuset eller i telt på stadion fra fredag til lørdag. 
  Der er tændt op i grillen fredag aften. Medbring selv, hvad I vil grille mm. 
 
 

På gensyn i Sæby  
 


