
Inbjudan Götalandsmästerskapen
17-18 september 2022

Den här inbjudan innehåller information specifik för föreningar i Östsvenska
Friidrottsförbundet. För fullständig information, se arrangörens hemsida pannkaksspelen.se.

Inbjudan, PM, grenprogram, startlistor m.m.
Se pannkaksspelen.se.

Distrikt och lag
Från och med 2022 är distrikten Småland, Blekinge och Östergötland sammanslagna till det
nya Östsvenska Friidrottsförbundet. Dock genomförs GM 2022 på “gammalt” sätt med
föregående års distrikt på startlinjen:

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

Kvalgränser
Inga kvalgränser tillämpas. På detta sätt vill vi uppmuntra till att fler ska få upplevelsen att
åka på sin första regionala tävling.
Föreningarna ansvarar själva för uttagning, med följande principer som grund: de aktiva ska
ha tävlingsintresse och anses erfaren att klara tävling självständigt.

Respektive lagledare ansvarar för uttagning av stafettlag. Detta görs under helgen med
utgångspunkt bland de intresseanmälningar som inkommit.

Distriktskläder
Distriktströjor delas ut under tävlingen. Det är upp till var och en om man vill tävla i sina
vanliga klubbkläder eller i sin distriktströja.

OBS: Tröjlagret har börjat ta slut. Eftersom det är sista tävlingen med de gamla lagen
och tröjorna har därför inga nya tröjor tryckts upp. Vi kan därför inte garantera att alla
får en tröja. De som har en distriktströja sedan tidigare rekommenderas att ta med sin
gamla tröja.

Anmälan

1. Grenanmälan: Varje förening ansvarar själva för att anmäla sina aktiva till tävlingen.
Grenanmälan sker via athleticomp. Anmälningsavgift faktureras klubbarna i
efterhand.

2. Anmälan av logi och mat: Anmälan av logi på hårt underlag och mat sker via
den särskilda excel-blanketten som finns på pannkaksspelen.se. (Önskas
hotell bokas det på egen hand)

Skicka blanketten till markus.andersson@smfif.se tillsammans med
följande information:

- vilka aktiva som har intresse att delta i stafetten samt
- medföljande tränare/ledare från föreningen samt kontaktuppgifter till

dessa.

Arrangören har satt upp följande datum för anmälan av logi och mat:
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- Preliminär anmälan ska in senast 25 augusti.
- Definitiv anmälan ska in senast 12 september.

Avgifter

Föreningarna står själva för sina avgifter för tävlingsanmälan, logi, resa och mat.

Varje förening har möjlighet att söka bidrag för sina kostnader i samband med GM.
Max 12 000 kr betalas ut. Ansökan görs till SFIF av respektive förening efter tävlingen.

Kontakt/lagledare

Småland: Carl Hedin, carl.hedin@friidrott.se, 072 - 517 77 71

Blekinge: Gabriella Stål, bellapde@hotmail.com, 076-1645454

Östergötland: Peter Håkansson, pinnen61@telia.com, 070-22 48 167

Varmt välkommen! Vi ser fram emot härliga dagar.
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