
Inbjudan till Götalandsmästerskapen inomhus

14-15 mars 2020 i Göteborg

Tavlingsstart
Den planerade starttiden för första gren är kl 13:00 lördagen den 14 mars. Tävlingarna genomförs i
Friidrottens Hus som finns på Mikael Ljungbergs väg 10 i Göteborg. Samlingen för 
Smålandsdeltagare för utdelning av tröjor och nummerlappar sker där vi har hängt upp 
Smålandsflaggan på läktaren innan tävlingsstart.

Dagsprogram
Klass Lördag Söndag

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

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

F14 60m, 1000m försök, höjd, längd, kula 200m, 1000m final, 60m h, tresteg, stav

P14 60m, 1000m försök, längd, stav, kula 200m, 1000m final, 60m h, tresteg, höjd

Stafett 8 X 200 m, 2 sträckor per tävlingsklass

PM, Tidsprogram och Startlista

Läggs ut på arrangemangssidan, ca en vecka innan tävlingen.

http://www.ifkgoteborgfriidrott.se/start/?ID=264067

Anmalan
Anmälan av grenar och beställning av enskilda matbiljetter sker klubbvis och görs i den 
bifogade filen under de olika flikarna till ungdom@smfif.se senast måndagen den 17 februari. 

I formuläret ska följande anges:
• Aktiv (för- och efternamn).
• Klubb
• Födelseår & Åldersklass
• Gren/Grenar samt även säsongsbästa i dessa
• Ifall ni är intresserade av att delta i Stafetten.
• Enskilda matbiljetter

OBS tidigare anmälan boende!!! Om ni vill sova på hårt underlag på Hvitfeldska gymnasiet så 
väljer ni vilket paketalternativ ni vill ha och anmäler även det klubbvis via mejl till 
ungdom@smfif.se senast mån 10 februari. Ange i mejlet vilket paket ni vill ha och hur många.
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Uttagning/ Kvalgränser
Till detta mästerskap kommer inga kvalgränser att tillämpas. Smålands ungdomskommitté 
eftersträvar däremot tävlingsvana och ett stort deltagarantal. Detta gör att vi gärna ser att 
deltagarna tidigare i år har deltagit på någon/några tävlingar. Vi har även en maxgräns på 8 
deltagare/gren och klass. De aktiva får max delta i tre grenar/dag.

Anmalningsavgift
Individuell start: 70 kr / gren. 
Anma�lningsavgifterna faktureras respektive fo�rening av IFK Göteborg Friidrott efter tävlingen.
Efteranmälan: Om inte grenar är fulla går det att efteranmäla sig efter den 4 mars, kostnad för 
detta är 200 kr / gren. Även denna anmälan ska göras via Smålands ungdomskommitté. 

Smålandströja 
De som tävlar för första gången får en tröja (föreningen debiteras 80 kr), övriga aktiva tar med sig 
de som dem tidigare fått. Vill man köpa en ny går det också bra. Faktura för dessa tröjor skickas ut
av Småland friidrottsförbund efter tävlingen.

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

Mat/logipaket
I samband med att ni anmäler de tävlande i de olika grenarna så anmäler ni även om ni ska ha 
enskilda matbiljetter. 

Om ni vill sova på hårt underlag på Hvitfeldska gymnasiet så väljer ni vilket paketalternativ ni vill ha
och anmäler det klubbvis via mejl till ungdom@smfif.se senast måndagen den 10 februari. 
I den mån någon kommer att välja det alternativet så kommer det finnas övernattande ledare från 
Smålands ungdomskommitté på plats.

Hvitfeldska gymnasiet är deras boendeerbjudande på hårt underlag i skolsal under 
mästerskapshelgen. Hvitfeldska gymnasiet ligger 200 meter från spårvagnshållplatsen 
"Kapellplatsen" och därifrån tar ni spårvagn nr 7 eller buss nr 16 och ca 15 minuter senare hoppar 
ni av vid "Marklandsgatan", och ni är en kort promenad från Friidrottens Hus.
Åk kollektivt: https://www.vasttrafik.se/

Hvitfeldska gymnasiet
Adress: Rektorsgatan 2, Göteborg

Logipaket, 2 alternativ:

1. Fredag till söndag: 985 kr per person och inkluderar:
• 2 övernattningar fredag-söndag
• 2 frukostar: lördag + söndag, serveras i Friidrottens Hus.
• 2 luncher: lördag + söndag, serveras i Frölunda Borg.
• 1 middag: lördag, serveras i Friidrottens Hus.

2. Lördag till söndag: 480 kr per person och inkluderar:
• 1 övernattning lördag-söndag
• 1 middag lördag, serveras i Friidrottens Hus.
• 1 frukost, söndag, serveras i Friidrottens Hus.
• 1 lunch söndag, serveras i Frölundaborg.

IFK Göteborg Friidrott rekommenderar även två andra boendealternativ.
Om ni är intresserade av dessa alternativ så bokar ni de själva. Se följande länk:
http://www.ifkgoteborgfriidrott.se/sida/?ID=273890
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Mat serveras i Fro�lundaborgs restaurang 100 m fra�n Friidrottens Hus.

Om ni vill ha enstaka måltider så anmäler ni det till ungdom@smfif.se, då är priset:
• Lunch/middag 95 kr per måltid
• Frukost 60 kr 

Vid anmälan anger ni vilken/vilka måltider ni vill ha och hur många. Smålands FIF fakturerar detta 
efter tävlingen.

I Friidrottens Hus kommer det även att finnas kioskservering med bland annat pastasallad, 
hamburgare, korv, baguetter, frukt, kaffe, dricka m. m.

Vi ses! Med förhoppning om stort deltagarantal och två roliga tävlingsdagar!

Frågor kontakta distriktsledarna
E-post: ungdom@smfif.se 
Maria Jonasson (Wärnamo SK), tel. 076-848 39 33
Carl Hedin (Eksjö Södra IK), tel. 072-517 77 71
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