
 
 

 
 
 
Göteborgs Friidrottsförbund och friidrottsföreningarna i Göteborg hälsar er 
hjärtligt välkomna till de Svenska Inomhusmästerskapen för juniorer i friidrott 
2015 i Friidrottens Hus. 
 
DAGSPROGRAM  
Lördag 28 feb 
M22 400m fö/se, 1500m fö, häck, längd, stav, vikt 
P19 400m fö/se, 1500m fö, häck, längd, stav, vikt 
P17 400m fö/se, 1500m fö, häck, längd, stav, vikt 
K22 60m, 400m fö/se, 1500m fö, höjd, tresteg, kula, vikt 
F19 60m, 400m fö/se, 1500m fö, höjd, tresteg, kula, vikt 
F17 60m, 400m fö/se, 1500m fö, höjd, tresteg, kula, vikt 
  
Söndag 1 mars 
M22 60m, 400m fi, 1500m fi, höjd, tresteg, kula 
P19 60m, 400m fi, 1500m fi, höjd, tresteg, kula 
P17 60m, 400m fi, 1500m fi, höjd, tresteg, kula 
K22 400m fi, 1500m fi, häck, längd, stav 
F19 400m fi, 1500m fi, häck, längd, stav 
F17 400m fi, 1500m fi, häck, längd, stav 
 
ANMÄLAN OCH STARTLISTOR  
Via Track and Field senast 18 februari 2015  
 
Anmälan:  
http://www.trackandfield.se/anmal.aspx?compID=145 
 
Starlistor: 
http://www.trackandfield.se/anmalda.aspx?compID=145 
 
AVGIFT 
100:- per deltagare och gren samt 225:- per stafettlag som sätts in samtidigt med 
anmälan på bankgiro 310-3769 Göteborgs Friidrottsförbund.  
Efteranmälan 350:- i mån av plats. 
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BOENDE 
Vi rekommenderar Scandic Hotell. På fyra av Scandic-hotellen i Göteborg erbjuds 
rabatterade priser för deltagare (Mölndal, Crown, Europa eller No 25). Bokning görs via 
mail till: meeting.goteborg@scandichotels.com, uppge kod SMJ270215 samt vilket 
hotell som önskas. 
 
Scandic Mölndal  
Scandic Europa (I Nordstan) 
Scandic Crown (Vid GP-huset) 
Scandic No 25 (vid tågstationen) 
 
KIOSK OCH LUNCH 
Det finns två kiosker i Friidrottens Hus, här kan man köpa frukt, kaffe, godis, dricka 
samt korv med bröd. Lunch kan förbokas och serveras på plan två.  
 
FÖRENINGSPLATS  
Det finns möjlighet att i förhand boka en yta (cirka 3x3 m) i Slottskogshallen. Skicka din 
bokning till info@goteborgfriidrott.se.  
 
Observera att de ytorna är begränsade, därav föranmälan. 
 
BILJETTER 
Biljetter köps på plats i Friidrottens Hus, betalning med kort eller kontanter.  
50 kr för vuxen och 20 kr för ungdom 6-16 år.   
 
För ledare: 
Antalet aktiva (anmälda) +1. Biljetter packas i föreningskuvertet tillsammans med 
nummerlapparna och förbeställda lunchbiljetter. 
 
KONTAKTINFORMATION ARRANGÖR 
Göteborgs Friidrottsförbund 
Box 12174 
402 42 Göteborg 
Telefon: 031-7727885 
 
Projektledare IJSM 2015 Anna Linner 
anna.linner@goteborgfriidrott.se  
 
Hemsida: http://smfriidrott.com/tavling/ijsm-2015 
 
Varmt välkomna till Göteborg och IJSM.  
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