
Information till tränare, ledare, aktiva i Östsvenska friidrottsförbundet: 

Götalandsmästerskapen 13–14 år
19–20 mars 2022

Plats: Friidrottens Hus i Göteborg
Arrangör: Sävedalens AIK och IFK Göteborg

Inbjudan och hemsida: https://igm2022.se/

PM och tidsprogram: Annonseras på hemsida ovan 1-2 veckor innan. Troligen tidigläggs 
tävlingen till tidig förmiddag på lördagen för att kunna upprätthålla de aktuella covidrestriktionerna.

Tävlingsstart: Annonseras på hemsida www.igm2022.se när mer information gällande covid-
restriktioner kommer. 

Grenprogram: 

KLASSER (född år) LÖRDAG SÖNDAG
F14 (2008) 60m/1000m försök 

höjd/längd/kula
200m/1000m final
60mH/stav/tresteg

P14 (2008) 60m/1000m försök 
stav/längd/kula

200m/1000m final
60mH/höjd/tresteg

F13 (2009) 60m/800m försök 
höjd/tresteg/kula

200m/800m final
60mH/stav/längd

P13 (2009) 60m/800m försök 
stav/tresteg/kula

200m/800m final
60mH/höjd/längd

STAFETT STAFETT 8x200 m 
(2 st från varje ovanstående klass)

Distrikt

Från 1 januari 2022 är distrikten sammanslagna i nya distriktsregioner, där vi tillhör ÖSTSVENSKA 
DISTRIKTET (innehållande Småland, Blekinge och Östergötland). Ändock genomförs 
Götalandsmästerskapen VT2022 på "gammalt" sätt med föregående års distrikt på startlinjen: 

Blekinge, Bohuslän-Dal, Göteborg, Halland, Skåne, Småland, Västergötland och Östergötland.

https://igm2022.se/
http://www.igm2022.se/


Uttagning av aktiva - kvalgränser

Det finns inga kvalgränser i Östsvenska friidrottsförbundet till att få deltaga i 
Götalandsmästerskapen. På detta sätt vill vi uppmuntra till att fler ska få upplevelsen att komma iväg 
på sin första regionala tävling. 

De tidigare angivna kvalgränser från Östergötlands friidrottsförbund alt andra distrikt kan användas 
som riktvärden, men ska ej ses som absoluta. 

Klubbarna får själva ansvara för uttagningen, med följande principer som grund: de aktiva ska ha 
lovande resultat i grenen, ha tävlingsintresse och anses erfaren till att klara tävling självständigt. 

Det finns ingen maxgräns i antalet grenar per aktiv, ej heller maxgräns i antalet aktiva per klubb, 
förutom sunt förnuft. 

Gällande uttagning av stafettlag till distriktet görs detta i samråd med klubbarna av distriktets 
kontaktperson senast tävlingsdag 1 och anmäls på plats.

Tävlingskläder

Varje aktiv som representerar sitt distrikt erhåller en distriktstävlingströja med emblem som den 
förväntas ha under tävlingen. Föreningen debiteras 80 kr i faktura för tröjorna. Tröjorna lämnas ut i 
samband med tävlingen på plats i Göteborg. De aktiva tillåts även tävla i respektive förenings egna 
klubbkläder.

Bussresa

Östsvenska friidrottsförbundet kommer arrangera bussresa för de olika distriktens aktiva och ledare. 
Gemensamma bussar fredag-söndag till/från Göteborg planeras avgå från ÖSTERGÖTLAND (via 
Norrköping, Linköping, Mjölby och Jönköping) och SMÅLAND/BLEKINGE (exakt rutt ej fastställd).  En 
avgift kommer efteråt debiteras föreningarna, men går att få tillbaka, läs mer under Ekonomi.

Om din klubb är intresserad att åka med bussen kontaktas distriktets kontaktperson så snart som 
möjligt eller i samband med anmälan, senast 5 mars 2022.

Mat och logi 

I samband med anmälan anger klubbarna antalet mat som önskas. Detta gäller förbokad lunch som 
serveras i Friidrottens hus (2 luncher för 170 kr). Det kommer finnas kiosk och servering i Friidrottens 
hus. Glöm inte att ange allergier.

Logi erbjuds från fredag till söndag, alternativ finns i skolsalar (Hvitfeldska gymnasiet) samt hotell 
(Spar Hotell Majorna) med rabatt– ange IGM22. I logi på gymnasiet ingår luncher och middag för hela
helgen, så detta behöver inte bokas separat, v g se hemsidan. OBS. Sista anmälningsdag 26 februari!

Hvitfeldska gymnasiet ligger 50 min promenadväg från Friidrottens hus, ca 10 minuter med buss/bil.

Ekonomi

Individuell start: 85 kr/gren. Efteranmälan: Endast i mån av plats, 200 kr/gren.
Anmälningsavgift faktureras klubbarna i efterhand. Distriktet står för stafettlagets avgift.

Bussresa med Östsvenska Friidrottsförbundet till kostnad av 600 kr per person.  



Svenska Friidrottsförbundet ersätter föreningar för kostnader resa/logi/mat upp till 12.000 kr. 
Ansökan görs senast 1 vecka efter mästerskapet. Läs mer här >>

Om föreningen haft mer än 12.000 kr i kostnader för resa/mat/logi erhållls även ersättning av 
Östsvenska Friidrottsförbundet. Antingen samtliga kostnader över 12.000 kr alternativt max 50 % av 
föreningens totala kostnader för bussresa/mat/logi gymnasiet (ej hotell), det som nås först. 
Avstämning sker efter erhållet bidrag från SFIF med Östsvenskas kanslist markus.andersson@smfif.se

Anmälan

Anmälan sker i två steg: 

1. Varje klubb ansvarar själva för att anmäla de uttagna till aktuella grenar via tävlingens hemsida 
(LÄNK HÄR) i Roster Athletics. Sista anmälningsdag 9 mars 2022. Anmälningsavgifter faktureras 
klubbarna i efterhand. Slutligt stafettlag anmäls av distriktets kontaktperson på tävlingsdag 1.

2. Varje klubb ska även skicka en sammanställning av aktuella aktiva till distriktets utsedda 
kontaktperson, senast 26 februari 2022. Varje distrikts kontaktperson ser du under nedanstående 
rubrik KONTAKT.

Informationen varje klubb ska skicka till kontaktpersonen ska innehålla: 
• Namn på de aktiva, föreningstillhörighet
• Om aktiv har intresse av att delta i stafetten 
• Om logi i skolsal önskas, i så fall 1 eller 2 dagar. 
• Antal matbiljetter som önskas – ev matpreferenser
• Medföljande tränare/ledare från klubben

Covid-19
Mästerskapet arrangeras utifrån de regler och anvisningar som gäller vid tävlingsdatumet. 
Tävlingsförfarandet kan komma att ändras i händelse av nya restriktioner. Läs PM och följ hemsidan 
extra noga inför tävlingen för detaljerade anvisningar.

Kontakt för anmälan/frågor

Kontakta ditt distrikts ansvarige kontaktperson enligt nedan: 

 BLEKINGE: Gabriella Stål, KA2IF, bellapde@hotmail.com
 SMÅLAND: Mathias Sörensen, IFK Växjö, sorensen.mathias18@gmail.com
 ÖSTERGÖTLAND: Peter Håkansson, Motala AIF, pinnen61@telia.com

Du kan även kontakta ansvarig kanslist på Östsvenska friidrottsförbundet om du har övergripande 
frågor. Markus Andersson. Epost: markus.andersson@smfif.se

Varmt välkommen med din anmälan! Vi ser fram emot härliga dagar!

///Östsvenska Friidrottsförbundet 

https://www.igm2022.se/onewebmedia/Ers%C3%A4ttning%20f%C3%B6r%20utl%C3%A4gg%20i%20samband%20med%20IGM.pdf
https://meets.rosterathletics.com/public/competitions/details/registration?id=3004

