
 

 

På uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet hälsar Tjalve Friidrott och Norrköpings kommun välkomna till  

SM i Friidrott 5-7 augusti 2022 
Fredag 5 aug 
Kvalpass c:a kl. 11-14 
Finaler  kl. 16-20.30 

Lördag 6 aug 
Kvalpass c:a kl. 10-13 
Finaler 14.30-19 

Söndag 7 aug 
 kl. 12-17 
 

Kvinnor 
100m fö-sf-fi, 400m fö-sf, 1500m 
fö, 10 000m, 3000mhi, höjd kv, 
tresteg fi, 
spjut fi 
 
Män 
100m fö-sf-fi, 400m fö-sf, 1500m 
fö, 10 000m, 3000mhi,  
höjd fi, längd kv,  
slägga kv, diskus kv, spjut fi 
 

Kvinnor 
200m fö, 400m fi, 800m fö, 
1500m fi, 100mh fö-sf-fi,  
400mh fö-sf,  
höjd fi, stav fi (A,B), längd kv,  
diskus kv, slägga kv 
Män 
200m fö, 400m fi, 800m fö, 
1500m fi, 110mh fö-sf-fi,  
400mh fö-sf,  
längd fi, tresteg kv,  
diskus fi, slägga fi 

Kvinnor 
200m sf-fi, 800m fi, 
5000m (A,B), 400mh fi,  
längd fi,  
diskus fi, slägga fi, kula 
 
Män 
200m sf-fi, 800m fi, 
5000m (A,B), 400mh fi,  
tresteg fi, stav fi (A,B), 
kula 
 

 Parafriidrott 
Rullstol, FR: 100m, 200m 
Längd, höjd 

Parafriidrott 
Stående klasser: 100m, 800m 
Kula 

 

Anmälan och avgift 

Anmälan sker på https://webathletics.se/ senast ons 27 
juli. Avgift 200 kr /gren, faktureras efter. 

Efteranmälan i mån av plats förutsatt att inga extra heat 
m.m. behövs, senast 90 minuter före respektive gren-
start mot en avgift på 500 kr/gren. 

Ledare /tränare ska föranmälas för att få ackreditering, 
se https://2022.smfriidrott.com/deltagare/ 

Kvaltävlingar 

I programmet är kvaltävlingar planerade i alla 
teknikgrenar som inte avgörs med final direkt fredag. 
Undantag i stav där A-B-pool anordnas om många 
anmälda, samt för kula som avgörs med finaler direkt på 
söndag. 

Om kval utgår avgörs finalen på utsatt finaldag. 

För löpning: 
https://www.friidrott.se/tavling/svenskamasterskap/Rikt
linjerSM/smkvalsystemlopning 

Alla paraklasser har final direkt, även i löpgrenarna. 

Boende och biljetter 

Se info på hemsidan https://2022.smfriidrott.com/ 

Förköp av biljetter via https://www.ticketmaster.se/ 

 

Föreningsyta och tält 

Vi erbjuder en yta för föreningstält i direkt anslutning till 
tävlingsarenan på inhägnat, men ej nattbevakat område. 
El finns inte. Intresse för tältplats ska anmälas i förväg. 
Se vidare info på 
https://2022.smfriidrott.com/deltagare/ 

Mat 

Varm lunch kommer att erbjudas föreningar att 
förbeställa för lördag-söndag, med lunchtider cirka 
11.30-14 i Restaurang Time Out i närliggande Stadium 
Arena. För fredag kan matlådor med 
pastasallad/liknande beställas, alt. finns varm mat på 
arenan att köpa på plats. 

Se priser och info för sista beställningsdag på 
https://2022.smfriidrott.com/deltagare/ 

 

Kontakt/frågor 

Tävlingsledare Anna Palmerius. anna@tjalvefriidrott.se 

SM-general Krister Hultberg, krister@tjalvefriidrott.se 

SM -kansli, (från v 24) Elin Arshi. elin@tjalvefriidrott.se 

Magnus Olsson, Paraklasser. magnus.olsson@friidrott.se 

 

 


