
 
 

 

 
 

Skive AM og Dansk Atletik Forbund indbyder til                             
 

 Vestdanske Ungdomsmesterskaber  

for ungsenior, junior og ungdom  

10. & 11. juni 2017 på Spar Nord Arena 
 
      
 

Aldersgrupper: I henhold til BU bestemmelsernes pkt. 12.14.1: 
 
Ungsenior 20-22 år, junior 18/19 år, ungdom 16/17 år,  
ungdom 14/15 år, ungdom 13 år og ungdom 12 år.  

 
Øvelser: Mesterskabet omfatter følgende aldersgrupper og øvelser: 
 
20-22 år: 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 

100/110m hæk, 400m hæk, 3000m F, 4x100m stafet, 4x400 m stafet, 
længde, højde, stang, 3-spring, kugle, diskos, spyd, hammer, vægt  

       18-19 år: 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m  
100/110 m hæk, 400mhæk, 3000m F, 4x100m stafet, 4x400m stafet, 
længde, højde, stang, 3-spring, kugle, diskos, spyd, hammer, vægt 

       16-17 år:  100m, 200m, 400 m, 800m, 1.500m, 3.000m (pi), 5.000m (dr),  
100/110m hæk, 400m hæk, 2000m F, 4x100m stafet, 1.000 stafet, 
længde, højde, stang, 3-spring, kugle, diskos, spyd, hammer, vægt 

       14-15 år:  100m, 200m, 300m, 800m, 1.500m, 3.000m, 80/100m hæk,  
300m hæk, 2000m F, 4x100m stafet, 1000m stafet, længde, højde, stang 
3-spring, kugle, diskos, spyd, hammer, vægt 

12 og 13 år: 80m, 200m, 600m, 1.000m, 60/80m hæk, 4x80m stafet, 
længde, højde, stang, kugle, diskos, spyd, hammer, 1000 m kapgang 

        
Springhøjder: I højdespring er begyndelseshøjder og springintervaller som følger: 

 

P13 vejl. start 1,00 m 5 cm interval indtil 1,25 m - herefter 3 cm.  
P15 vejl. start 1,10 m 5 cm interval indtil 1,35 m - herefter 3 cm.  

P17 vejl. start 1,20 m 5 cm interval indtil 1,45 m - herefter 3 cm.  
P19 vejl. start 1,30 m 5 cm interval indtil 1,55 m - herefter 3 cm.  

P22 vejl. start 1,30 m 5 cm interval indtil 1,55 m – herefter 3 cm.  

D13 vejl. start 1,10 m 5 cm interval indtil 1,35 m - herefter 3 cm.  
D15 vejl. start 1,25 m 5 cm interval indtil 1,55 m - herefter 3 cm.  

D17 vejl. start 1,35 m 5 cm interval indtil 1,65 m - herefter 3 cm.  
D19 vejl. start 1,45 m 5 cm interval indtil 1,75 m - herefter 3 cm.  

D22 vejl. start 1,45 m 5 cm interval indtil 1,75 m - herefter 3 cm. 

     



 

I stangspring er begyndelseshøjder og springintervaller som følger: 
 
  P13 beg.højde 1,50 m  10 cm interval  
  P15 beg.højde 1,60 m  10 cm interval 

P17 beg.højde 1,70 m  10 cm interval  
  P19 beg.højde 1,80 m  10 cm interval  
  P22 beg.højde 1,80 m 10 cm interval 
   
  D13 beg.højde 1,60 m  10 cm interval  
  D15 beg.højde 1,80 m  10 cm interval 

D17 beg.højde 2,10 m  10 cm interval  
  D19 beg.højde 2,30 m  10 cm interval 
  D22 beg.højde 2,30 m 10 cm interval  

 

 
Tilmelding: Senest fredag 26. maj 2017 
 
  Mail sendes til skiveam@godmail.dk 
  
  Tilmelding modtages kun skriftligt og klubvis på speciel excel blanket. 
   

Der er fri tilmelding for aktive foreninger i vest. 
Der er åben tilmelding i junior og ungsenior, men kun deltagere fra  
vest kan vinde medaljer. 
Dog kan deltagertallet i de enkelte øvelser begrænses til max. 18 deltagere. 
Hvis deltagertallet begrænses, er der startret for de 18 bedste placerede på 
årets rangliste, opgjort på datoen for sidste rettidige tilmelding. 
 
Ved tilmelding skal oplyses bedstenoteringer ifølge den aktuelle 
årsrangliste for den indeværende udendørssæson. Resultatet vil blive brugt 
ved seedning. Deltagere der ikke har opnået resultater i den indeværende 
vil blive seedet uden resultat. 
Seedning foretages på grundlag årsranglisten, opgjort på datoen for sidste 
rettidige tilmelding. 

. 
Startpenge: DAFs satser:  
  Alle: Individuelt DKK 65 pr. start og DKK 105 pr. stafethold 
   
Efter- 
anmeldelse: Senest 72 timer før stævnestart mod 2 x startgebyr 
  Efteranmeldte kan ikke forlange ny seedning 
Undladelse 
start: Bøder gives udelukkende hvis der udeblives uden skriftligt afbud til 

arrangørerne og/eller uden afkrydsning.  
Afbud til finaler skal ske skriftligt til Sekretariatet. . 

 
Dommerpligt: Dommerforpligtelsen kan udgøre op til 2½ time pr. påbegyndt 10 starter. 

Såfremt en forening undlader at opfylde deres dommerpligt, tildeles bøde 
på kr. 500,00 pr. stk. (§19-6-1) 

   

 



 
 
 

Overnatning/ 
morgenmad: Der er mulighed for overnatning/morgenmad i Spar Nord Arena. 

Samlet pris for overnatning/morgenmad 100 kr. pr stk. 
 
Frokostpakker Frokostmadpakker kan forudbestilles til DKK 50,00 pr. person. 
 
Aftensmad: Aftensmad lørdag i VIP-kantinen til DKK 80,00 pr. kuvert – kun mod 

forudbestilling 
 
Kantine: Cafeteriet på stadion vil være åbent under hele stævnet.  
 
Øvrig  
information: Såfremt du har spørgsmål til arrangementet, så send en mail til 

skiveam@godmail.dk 
 

Telefonisk henvendelse kan rettes til Annette Nørgård Jensen på  
mobil 30340855. 
 

            Arrangementets hjemmeside: www.skiveam-atletik.dk    
 
       
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


