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Hässelby SK hälsar välkommen till Hässelbysprinten lördag 27 juni. Tävlingen arrangeras på Trollbäckens IP 

(Skolvägen) i Tyresö. 

 

Speciella förhållande råder pga coronavirusets spridning. Ingen publik kommer att tillåtas på arenan utan 
endast aktiva samt tränare beviljas entré. Detta i syfte att följa kravet på max 50 st personer i en 
folksamling.  
Vi önskar att alla deltagare kan komma ombytta och ombesörja dusch och liknande hemma. Endast 
toaletter kommer finnas tillgängliga på arenan. Allt för att minska tid på arenan för varje individ. 
 
Efter fullföljt tävlande önskar vi att deltagarna tar sig bort från tävlingsområdet så att vi hela tiden kan följa 
myndigheternas rekommendationer på max 50 personer. 
Alla detaljerade förutsättningar finns samlade på svenska friidrottsförbundets 
hemsida: https://www.friidrott.se/forbundsinfo/corona.aspx 
 
Tävlingsarena - Trollbäckens IP, Skolvägen, Tyresö Vägbeskrivning: 
Bil: Följ väg 260 (Gudöbroleden). Om du kommer norrifrån kör in vänster på Skogsängsvägen och följer 
denna fram till en T korsning. Ta höger in på Marsvägen och därefter höger igen in på Skolvägen. Arenan 
ligger på höger sida. För kommunal resa se SL:s hemsida för tidtabeller på www.sl.se 
Parkering finns utanför arenan. 
  
Tävlingstider 
Avprickning sker 40 min före start vid upploppets början. Inga nummerlappar anvönds. 
Efteranmälan endast i mån av plats 40 min före start, dvs inga fler heat än nedan i tidsprogrammet. 
I häcklopp erbjuds extralopp. Vi blandar 17 års klass och seniorklass för jämnast möjlig tävling. 
 
11,00 100m häck F17 + F19 1 heat 
11,15 110m häck P17 1 heat 
11,30 110m häck P19 / MS 1 heat 
11,50 100m K + F17 löps mixat 3 heat 
12,15 100m M + P17 löps mixat 3 heat 
12,40-13,00 Extralopp häcklöpning efter samma schema som ovan 
13,15 200m K + F17 löps mixat 3 heat 
13,40 200m M + 17 löps mixat 2 heat 
14,00 400m K 1 heat 
 
Resultat anslås på plats snarast efter avslutad gren. Inga nummerlappar används. 
 
  

https://www.friidrott.se/forbundsinfo/corona.aspx
http://www.sl.se/


Ingen servering finns på plats.  
 

Anmälningsavgift 75:-/ gren. Efteranmälan i mån av plats mot dubbel avgift en timme före start på plats. 

Vi förbehåller oss rätten att begränsa antal heat utifrån myndigheternas krav. Antal heat är fastslagna efter 

anmälningstidens utgång. 

 

 

Glada friidrottshälsningar 

 


