
 

Inbjudan till 

Götalandsmästerskapen 

inomhus i Växjö

16-17 mars 2019

Tavlingsstart

Den planerade starttiden för första gren är kl 13:00 lördagen den 16 mars. Tävlingarna genomförs i 
Telekonsult Arena som finns på Hejaregatan 9. 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 www.ifkvaxjo.se ca en vecka innan tävlingen.

 
Anmalan

Anmälan och beställning av logi/mat sker klubbvis och görs i den bifogade filen under de olika 
flikarna till ungdom@smfif.se senast Fredagen 22 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.
• Logi/mat: (se mer vad som erbjuds under Logi/mat)

http://www.ifkvaxjo.se/
mailto:ungdom@smfif.se
http://www.smfif.se/Tavlingar/inbjudningar/2019/190316-17_IGM_anmalningsformular.xlsx


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 start/gren (Smfif fakturerar klubbarna efter tävling)
(Om inte grenar är fulla går det att efteranmäla sig efter den 6/3, kostnad för detta är 200 kr)
Även denna anmälan ska göras via Smålands ungdomskommitté. 

Smålandströja 

De som tävlar för första gången får en tröja, de övriga tar med sig de som dem tidigare fått. Vill 
man köpa en ny går det också bra, kostar 80 kr. Fakturan för dessa tröjor skickas ut av Småland FIF 
i samband med klubbens övriga kostnader under GM, (anmälningsavgift och eventuellt boende).

Allergier

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

Mat/logipaket
IFK Växjö erbjuder ett paket med lunch och middag på lördagen, frukost och lunch på söndagen 
(samtliga måltider intas på Restaurang Tipshallen som ligger 100m från Telekonsult Arena). I 
paketet ingår även övernattning på hårt underlag plus enkel kvällsmacka i Telekonsult Arena. 
Totalkostnad för paketet är 395 kr / person.

Om ni vill ha enstaka måltider så anmäler ni det, då är priset 90 kr per måltid/person. Vid anmälan 
anger ni vilken/vilka måltider ni vill ha och hur många.

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

Frågor kontakta distriktsledarna
E-post: ungdom@smfif.se 
Ari Turunen (Skruvs IF) Mobil: 076-8487164 
Maria Jonasson (Wärnamo SK) Mobil: 076-8483933

mailto:ungdom@smfif.se

