
Inbjudan till 
Kungsbackaspelen 

Fjortonde upplagan  
Tingbergsvallen lördag och söndag den 20 - 21 augusti 

 

 Lördag Söndag 
M 400m, 1 500m, 110mh, längd, stav, spjut, kula, 

slägga 
100m, 800m, höjd, tresteg, diskus 

P19 110mh, kula, slägga diskus 
P17 400m, 1 500m, 110mh, längd, stav, spjut, kula, 

slägga 
100m, 800m, 300mh, höjd, tresteg, diskus 

P15 300m, 2 000m, 80mh, stav, tresteg, spjut, slägga 80m, 800m, 300mh, längd, höjd, kula, diskus 
P13 600m, 60mh, längd, stav, spjut, kula, slägga 60m, 200m, 1 500m, höjd, tresteg, diskus 
P12 200m, 600m, längd, stav, kula 60m, 1 500m, höjd, spjut 
P11 60m, längd, spjut 600m, höjd, kula 

 

K 400m, 1 500m, 100mh, höjd, tresteg, stav, 
slägga 

100m, 800m, längd, spjut, kula, diskus 

F17 400m, 1 500m, 100mh, höjd, tresteg, stav, 
slägga 

100m, 800m, 300mh, längd, spjut, kula, diskus 

F15 300m, 2 000m, 80mh, längd, höjd, stav, kula, 
slägga 

80m, 800m, 300mh, tresteg, spjut, diskus 

F13 200m, 600m, 60mh, höjd, tresteg, stav, slägga 60m, 1 500m, längd, spjut, kula, diskus 
F12 60m, 600m, höjd, stav 200m, 1 500m, längd, spjut, kula 
F11 600m, höjd, kula 60m, längd, spjut 

 

Lördag: Pojkar och flickor 9 Mixad mångkamp  Söndag: Pojkar och flickor 10 Mixad mångkamp 
50m, 600m, längd, kula 50m, 600m, längd, höjd, kula 

 
Anmälan: Senast den 12 augusti till ordinarie pris på athleticomp.se. Avgiften är 85 kr per gren och 
200 kr för mångkamperna. Avgiften faktureras klubben i efterhand.  
 
Begränsning av antal deltagare: Antalet deltagare är av tidsskäl och kravet på distansering begränsat 
till 25 deltagare per gren och åldersklass. Det är först till kvarn som gäller.  
 
Efteranmälan och avanmälan: Efter den 12 augusti i mån av plats via athleticomp.se. eller i 
sekretariatet på tävlingsdagen. Kostnaden för efteranmälan är 170 kr och 400 kr för mångkamp. 
Avanmäler du dig efter den 12 augusti debiteras ändå avgiften.  
 
Tidsprogram, PM, startlistor och upplysningar: Läggs ut på kungsbackaspelen.se ca en vecka före 
tävlingen. Upplysningar via info@kungsbackaspele.se eller Daniel Lääs 0764-96 62 11.   
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