
Opsætningsvejledning ved DM stævner i Spar Nord Arena 



























































60 m start
8 stk. startblokke.
8 stk. banemarkeringer, hvide firkantede trækasser (1 – 8).
Opstregning af løbebaner (hvid tape – 5 cm bred).
3 stk. små hvide statister med reb (mod vest).
9 stk. små hvide statister med reb bagved stangspringsmadrassen 
(til venteområde).
10 stk. stole i venteområde.
1 stk. fjernsynsbord på hjul til heat og banefordeling (skal stå i 
venteområde).
40 stk. hække til kvinder og mænd 16-17 år, juniorer, ungseniorer 
og seniorer (8 x 5 stk.).
48 stk. hække til piger og drenge 10-11 år, 12-13 år og 14-15 år (8 
x 6 stk.).

Højdespring
Til flytning af madrassen skal der bruges 10 stk. møbelhunde 
(de står i skabet under tribunen, nøglen er i skrivebordsskuffen i 
klublokalet) + 2 stk. stolper til at løfte med.
Madrassen skal stå 15 cm fra den hvide streg, så langt mod 
resultattavlen på væggen som muligt. 
1 stk. campingbord.
2 stk. stole.
1 stk. resultattavle.

Kuglestød
3 stk. tennis net (store). Skal stå som en tragt.
6 stk. bander. Skal bruges som stopklods. Der er 8 stk. mere i det 
store redskabsrum (Daniel).
1 stk. stort skrivebord.
2 stk. stole.
1 stk. campingbord.
12 stk. stole til deltagerne.
1 stk. resultattavle.
Spand med magnesium samt et stykke 2 x 2m afdækningsfilt til 

afdækning af gulvet.
Længde- og trespring
Sandfang tømmes for sand.
Sandet skal være i niveau med overfladen af afsætsplanken. 
Sandet skal vandes (det gøres med brandslangen, der hænger på 
den sydvendte endevæg).
Afstandsbrædt – et til længde samt et til trespring.
1 stk. stort skrivebord.
2 stk. stole.
1 stk. resultattavle.
7 stk. stole til atleterne.

Stangspring
Placering af måtten skal være 10-15 cm bag isætningskassens 
bageste kant (hellere 10 end 15). 
Til flytning af madrassen skal der bruges 10 stk. møbelhunde 
(de står i skabet under tribunen, nøglen er i skrivebordsskuffen i 
klublokalet) + 2 stk. stolper til at løfte med.
1 stk. campingbord. 
1 stk. stol.
1 stk. resultattavle.
3 stk. hække til at ligge stængerne på.
3 stk. bænke som atleterne kan sidde på.
4 stk. tennis net (små) til afspærring med net eller bånd.

Lange løb
68 stk. røde vejkegler (28 cm høje). 1,5 m mellem hver i svingene 
– 10 m på langsiderne.
De skal stå på den hvide streg. Keglerne skal være gule i svinget ud 
for bane 1 – 8 efter målstregen.
4 stk. små grønne kegler til markering ved indløb.
Call Room
Kateterbord + 2 stk. høje stole (barstole) til do.
16 stk. stole til atleterne.
4 stk. røde statister + afspærringsbånd.



Plastik foran nødudgangen (det trækker).
3 stk. brune platforme stilles langs ribberne på sydgavlen.
 
EL
Forlængerledninger med mere til alle øvelsessteder + 1 stk. 
projektor til resultater.
Tidtagning
1 stk. stort skrivebord til tidtagning ved 60 m mål.
2 stk. stole
3 stk. hvide kasser – 1,20 m høje – til målkamera.
1 stk. fjernsynsbord på hjul til ur.
Tidtagning
1 stk. stort skrivebord til tidtagning ved 200 m mål.
2 stk. stole.
1 stk. omgangstæller
1 stk. fjernsynsbord på hjul til ur.

Medaljer
3 stk. store skriveborde med dug.
5 stk. stole.
Sejrsskamler
3 stk. (1-2-3).
3 stk. stole til atleterne.
2 stk. Dannebrogsflag på fod.
2 stk. blomsterdekorationer i krukker.
 
Forplejning til dommere og hjælpere 
3 stk. store skriveborde til ”køkkenet”.
2 stk. 20 l vanddunke med aftaphane.
2 sorte spande til affaldsvand.
5 stk. store skriveborde (3 stk. til at sidde ved + 2 stk. til mad).
18 stk. stole (flet).
1 stk. varmeovn med gasflaske.
Spiseområde for deltagere
Ophæng af hvidt forhæng på stålwire + 2 stk. træstolper til støtte 

på midten.
15 stk. udlejningsborde + stole.

Fælles område
1 stk. stort Dannebrogsflag på væggen mod vest (over 
nødudgangen).
2 stk. bannere på sort fod med Skive AM’s logo, 1 stk. ved 
indgangen samt 1 stk. ved Call Room.
30 stk. stole på den lille tribune mod sydvest.
35 stk. stole på den store tribune mod nordvest.
6 stk. affaldsstativer med net. 1 stk. ved hver af de to små tribuner. 
2 stk. ved spisestedet og 2 stk. ved den store tribune (en ved hver 
ende).
15 stk. blå affaldsspande i Arenaen + 3 stk. på toiletterne. 
1 stk. fjernsynsbord – på inderkredsen – til projektor ved 
resultattavle på væggen mod vest.
1 stk. sort trækasse som ekstra trin, i midten, ved den store 
tribune.
1 stk. trappe til recall starter (tyvstart).

Toiletter
3 stk. blå affaldsspande (1 stk. på herretoilettet og 1 stk. på 
dametoilettet ved cafeteriet samt 1 stk. på det fælles toilet på den 
lange gang).
  
Udenfor
18 stk. flagstænger. (der skal være 5 stk. mellem de to første 
lysstandere – med en høj i midten).
4 stk. røde statister + 2 stk. brædder til do – ved nedgang fra 
parkeringsplads – syd for Arenaen.
2 stk. blomsterdekorationer i krukker.
2 stk. olielamper.
Bannere med Skive Kommune.


