
 Bromma IF inbjuder till 

LILLA OLYMPIADEN i friidrott 

i JÄRVSÖ 17–19 september 2021 
Bromma IF strävar efter att göra gemensamma tävlingsresor för 
våra barn och ungdomar. Lilla Olympiaden i Järvsö är en tävling 
där Bromma IF deltar med många aktiva.  
Till Järvsöspelen inbjuder vi aktiva födda 2004–2007 och 2010–
2011. Med anledning av att 4:e omgången i Stockholmskampen 
för åldersgrupperna 2008–2009 arrangeras samtidigt kan inte 
dessa åldersgrupper deltaga i Lilla OS detta år. 
 

Avresa sker från Stora Mossens IP fredagen den 17 september ca 17.00 och vi 
beräknar att vara åter på Stora Mossens IP söndag den 19 september vid 22-tiden. 
 
Anmälan görs på följande länk senast den 1 augusti. 
Arrangören har idag inte helt klart med grenprogrammet. På sid 2 ser ni grenvalen 
2020. De som anmäler sig kommer att få en lista på grenar i början av augusti. 
 

 
Kostnad: 1 870 kronor. Betalning sker till Bromma IF:s plusgiro 18 85 61 – 5 
samtidigt med anmälan. Ange Järvsö 2021 när ni gör betalningen. I priset inkluderas 
bussresa, boende två nätter i Järvsö stugby inkl. städning, två frukostar, två luncher 
och middag lördag samt en måltid på söndag innan hemresan. Frukost och middag 
serveras på Bergshotellet i Järvsö. Anmälan är giltig när inbetalning är gjord. 
I avgiften ingår också startavgift i samtliga grenar. Bromma IF står för ledarnas 
kostnader. Varje deltagare tar med sig sänglinne och handduk  
 

Avbeställningsskydd: Det finns möjlighet att köpa ett avbeställningsskydd för 250 
kr/person. Avbeställningsskyddet bokas och betalas samtidigt med anmälan. 
Avbeställningsskyddet gäller vid återbud p.g.a. sjukdom mot uppvisande av 
läkarintyg. Kryssa för rutan i anmälan för avbeställningsskydd. 
  
Intresset för att medverka i Lilla OS brukar vara stort. Vid överteckning strävar vi efter 
att få en jämn åldersfördelning och ger sen förtur till de aktiva som tränat flitigast. För 
barn som har så kraftiga allergier eller andra sjukdomar att våra reseledare skulle 
behöva utbildas i hur man ger akut hjälp, vill vi att någon förälder följer med.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMJGvOc0puJtWOLEdKzsr30qmJ8Zh6E0RCEMnLKF7CqGBjPQ/viewform?usp=pp_url


 
GRUPPER OCH GRENAR  
understrukna går på lördag, övriga på söndag  
  
 
P16/17  100m, 800m, 1500m, höjd, längd, tresteg, kula, diskus, slägga, spjut  
P15  80m, 800m, 2000m, 80mh, höjd, längd, tresteg, kula, diskus, slägga, spjut, komb.  
P14    80m, 800m, 2000m, 80mh, höjd, längd, tresteg, kula, diskus, slägga, spjut, komb.  
P13    60m, 600m, 1500m, 60mh, höjd, längd, tresteg, kula, diskus, slägga, spjut, komb.  
P12       60m, 600m, 1500m, 60mh, höjd, längd, tresteg, kula, diskus, spjut, komb.  
P11          60m, 600m, 50mh, höjd, längd, tresteg, kula, spjut, komb.  
P10          60m, 600m, 50mh, höjd, längd, kula, bollkast, komb.  
 
F16/17     100m, 800m, 1500m, höjd, längd, tresteg, kula, diskus, slägga, spjut  
F15           80m, 800m, 2000m, 80mh, höjd, längd, tresteg, kula, diskus, slägga, spjut, komb.  
F14           80m, 800m, 2000m, 80mh, höjd, längd, tresteg, kula, diskus, slägga, spjut, komb.  
F13           60m, 600m, 1500m, 60mh, höjd, längd, tresteg, kula, diskus, slägga, spjut, komb.  
F12           60m, 600m, 1500m, 60mh, höjd, längd, tresteg, kula, diskus, spjut, komb.  
F11           60m, 600m, 50mh, höjd, längd, tresteg, kula, spjut, komb.  
F10           60m, 600m, 50mh, höjd, längd, kula, bollkast, komb.  
 
  
För KOMBINATIONSTÄVLINGEN  
gäller följande Grenarna är: Kort häck (försökstiderna räknas), höjd och spjut/boll. Platssiffra 
räknas bland alla tävlande i grenen. Lägsta platssiffersumma vinner. Medaljer som i övriga 
grenar. Extrapris till segrarna. Kombinationstävlingen ger även föreningspoäng.  
 

 


