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ØVELSESOVERSIGT

KVINDER

Fredag: 10.000m

Lørdag: 100m indl., 100m finale, 400m, 800m indl., 1500m, 3000m forhindring, 4x100m, 
stangspring, trespring, diskoskast, kuglestød.

Søndag: 100m hæk indl., 100m hæk finale, 200m indl, 200m finale, 400m hæk, 800m finale, 
5000m, 4x400m, højdespring, længdespring, hammerkast, vægtkast, spydkast.

MÆND

Fredag: 10.000m

Lørdag: 100m indl., 100m finale, 400m, 800m indl., 1500m, 3000m forhindring, 4x100m, 
stangspring, trespring, hammerkast, diskoskast, kuglestød.

Søndag: 110m hæk indl., 110m hæk finale, 200m indl., 200m finale, 400m hæk, 800m finale, 
5000m, 4x400m, højdespring, længdespring kval. + finale, vægtkast, spydkast.

Tilmelding: Skal foregå via tilmeldingsark, som kan findes på arrangørens hjemme-
side. Arket udfyldes fyldestgørende med navn, fødselsår, udendørs årsbedste 2018 

og personlig rekord. 
www.ogf.dk/atletik

Tilmeldingsfrist: Senest søndag d. 12. august 2018

Efteranmeldelse: Senest 72 timer før stævnestart mod 5 x startgebyr
Startgebyr: 125kr. pr. individuel øvelse, 255kr. for stafetter. Undladt start uden af-

bud 150kr.

Vejledende tidsskema vil være at finde på arrangørens hjemmeside. 

For yderligere info: kontakt Andreas Jeppesen, jeppesen.atletik@ogf.dk 



KVINDER

Sprint: 
100m - 13,00 sek
200m - 26,50 sek
400m - 60,00 sek

100m hæk - 16,00 sek
400m hæk - 70,00 sek

Mellem/lang: 
800m - 2,20,00 min

1.500m - 4,50,00 min
5.000m - 19,00,00 min

3.000m forh. - 
10.000m - 40,00,00 min

Spring: 
Højdespring - 1,60 m

Længdespring - 5,30 m
Trespring - 10,75 m

Stangspring - 3,30 m

Kast: 
Hammerkast - 41,00 m
Kuglestød - 11,50 m
Diskoskast - 36,50 m
Spydkast - 37,50 m
Vægtkast - 11,00 m

MÆND

Sprint: 
100m - 11,40 sek
200m - 23,00 sek
400m - 52,00 sek

110m hæk - 17,50 sek 
400m hæk - 60,00 sek

Mellem/lang:
800m - 2,00,00 min

1.500m - 4,05,00 min
5.000m - 15,15,00 min

3.000m forh. - 10,10,00 min
10.000m - 33,00,00 min

Spring: 
Højdespring - 1,85 m

Længdespring - 6,50 m
Trespring - 13,00 m

Stangspring - 4,00 m

Kast: 
Hammerkast - 43,60 m
Kuglestød - 12,50 m
Diskoskast - 40,00 m
Spydkast - 52,00 m
Vægtkast - 12,00 m

ANBEFALINGSNIVEAU

Vær opmærksom på, at Dette IKKE er et krav, men en anbefaling til, at hvis man har 
dette niveau, så kan man sagtens være med og gøre sig gældende.

 Vi håber, I vil være med til at skabe nogle gode kvalitetskonkurrencer!

Der er forsat åben tilmelding, så som altid er det op til den enkelte atlet og træner, 
om de vil deltage. 

Vi har forsøgt at komme med et bud på, hvor vi gerne ser niveauet ligger, så vi kan høj-
ne kvaliteten og samtidig få flere med til vores DM.


