
 

Inbjudan till Götalandsmästerskapen 2015 den 14-15 mars  
IFK Växjö inbjuder till GM i Telekonsult arena 

Tävlingsstart 
Den planerade starttiden är kl 13:00 lördagen den 14 mars (Samlingen för Smålandsdeltagare för 
utdelning av tröjor och nummerlappar kl 11:45 i Telekonsult Arena). 

PM, Tidsprogram och Startlista 
Läggs ut på IFK Växjös hemsidan (www.ifkvaxjo.se), Ca en vecka innan tävlingen.  

Anmälan 
Anmälan till: ungdom@smfif.se senast fredagen den 27 februari. Ange följande i anmälan: 
• Aktiv (för- och efternamn). 
• Klubb. 
• Födelseår & Åldersklass. 
• Gren/Grenar samt även säsongsbästa i dessa. 
• Ifall ni är intresserade av att delta i Stafetten. 
• Logi/mat: (se mer vilka paket de finns att välja på under Logi/mat) 

Uttagning/ Kvalgränser 
Till detta mästerskap kommer inga kvalgränser att tillämpas. Smålands ungdomskommitté vill 
däremot eftersträva tävlingsvana hos deltagarna. Detta gör att vi gärna ser att deltagarna tidigare 
antingen i år eller föregående år har deltagit på någon/några tävlingar. Detta är dock inget krav för 
att få delta på GM.  

Dagsprogram

Klass Lördag Söndag

F13 60m, 800m försök, höjd, tresteg & kula 200m, 800m final, 60m häck, stav & längd

P13 60m, 800m försök, stav, tresteg & kula 200m, 800m final, 60m häck, höjd & längd

F14 60m – 1000m fö – höjd – längd 200m, 1000m final, 60m häck, stav, tresteg & kula

P14 60m – 1000m fö – stav – längd 200m, 1000m final, 60m häck, höjd, tresteg & kula

Stafett 8 X 200 m, 2 sträckor per tävlingsklass

http://www.ifkvaxjo.se
mailto:ungdom@smfif.se


Vid fler än 8 anmälda i samma gren är det topp 8 i 2015 års inomhusstatistik som får delta.  
Om resultat saknas för flera av deltagarna utgår man ifrån tidigare års statistik i första hand inomhus 
säsongen 2014. Skulle detta ske så meddelar vi de berörda aktiva innan den 4 mars. 

De aktiva får max delta i tre grenar/dag 

Vid osäkerhet eller övriga frågor går det alltid bra att kontakta någon av oss distriktsledare för mer 
info (Se kontaktuppgifter längst ner). 

Anmälningsavgift 
Individuell start: 70 :- start/gren + en avgift på 50:- /aktiv som går till finansiering av 
smålandströjorna. 
(Om inte grenar är fulla går det att efteranmäla sig efter 4 mars, kostnad för detta är 200:- / start + 
50 kr/aktiv för finansiering av smålandströjorna).  

Smålandströja  
De som tävlar för första gången får en tröja. Övriga tar med sig de som dem tidigare fått. 

Allergier 
När bokning av mat görs var noga med att ange ifall ni har några allergier. 

Mat/logipaket 
Paket 1 Mat och boende  
•  Pris 360 kr/person 
•  Övernattning 1 natt (lördag-söndag) på hårt underlag i Telekonsult Arena. 
•  Mat 
  Lördag      Söndag 
  Lunch, Middag & Kvällsmacka  Frukost & Lunch 
 
Paket 2 Mat 
•  Pris 250 kr/person 
•  Mat 
  Lördag      Söndag 
  Lunch & Middag    Lunch 

Enskild lunch eller middag kostar 80 kr/person ange i sådana fall lunch/middag och vilken dag i 
anmälan.  

Behöver ni även sova fredag till lördag eller önskar att sova på mjukt underlag så går de att boka 
rum på tävlingshotellet BEST WESTERN Hotel Royal Corner. Nummer 0470-701000 Hemsida 
www.royalcorner.se (Detta görs av enskild person och är inget som Småland ordnar). 

Frågor kontakta distriktsledarna 
E-post: ungdom@smfif.se  
Michael Pettersson (IFK Växjö) Mobil: 070-8112947  
Patrik Eklund (IK Hinden) Mobil: 073-3965082

http://www.royalcorner.se
mailto:ungdom@smfif.se

