
 
 

På uppdrag av region Götaland Friidrott bjuder IFK Göteborg Friidrott in till 

Götalandsmästerskapen Inomhus 13-14 år 
Tävlingen avgörs i Friidrottens Hus i Göteborg 14-15 mars 2020 

Lördag 14/3 (tävlingsstart kl. 13:00)  Söndag 15/3 (tävlingsstart kl. 09:30) 

F14 F13 P14 P13 
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200 m 200 m 200 m 200 m 
1000 m fö 800 m fö 1000 m fö 800 m fö 

 

1000 m fi 800 m fi 1000 m fi 800 m fi 
höjd höjd stav stav 

 

60 m häck 60 m häck 60 m häck 60 m häck 
längd tresteg längd tresteg 

 

stav stav höjd höjd 
kula kula kula kula 

 

tresteg längd tresteg längd 
 

 

Distriktsstafett 8 x 200 m – 2 st. från varje klass 
 

Åldersklasser: 
F/P13-F/P14 år (födda 2007-2006). Alla kulklasser på lördagen är godkända av Götalandsregionen. 
 

Anmälan, avgift:  
Anvisningar för anmälan kommer att skickas till distrikten, som väljer sina principer för uttagning. 
Sista anmälningsdag är onsdag 4/3 via EasyRecord. Anmälan därefter betraktas som efteranmälan. 
Stafettlag anmäls av respektive lagledare dag 1. Anmälningsavgifterna faktureras respektive förening. 
 

Avgift individuell start: 70 kr 
Efteranmälan ind. start: 200 kr (i mån av plats, endast av distriktsledare) 
Stafettlag: 200 kr (efteranmälan stafettlag 300 kr). Laguppställning anmäls dag 2. 
 

PM/tidsprogram/startlista: 
Läggs ut på arrangemangssidan för Götalandsmästerskapen, ca en vecka innan tävlingen. 
 

Försäljning 
Global Sport kommer att finnas på plats för försäljning av spik-/specialskor, kläder, redskap m. m. 
under tävlingsdagarna, och har enligt avtal ensamrätt på försäljning (inga andra säljare på plats). 

 

Mat och dryck: 
Mat kan förbeställas distriktsvis via kansliet och serveras i Frölundaborgs restaurang 100 m från 
Friidrottens Hus. Distrikten är välkomna att kontakta kansliet vid frågor om alternativ för mat och 
dryck. I Friidrottens Hus kommer det att finnas kioskservering med bland annat pastasallad, 
hamburgare, korv, baguetter, frukt, kaffe, dricka m. m., se fliken Mat & Servering. 

 

Logiförslag: 
Spar Hotel Majorna är vårt avtalshotell under mästerskapshelgen och hotellrum bokas direkt via vår 
hemsida. Andra alternativ är Scandic Mölndal och Scandic Crown, eller boende på hårt underlag i 
Hvitfeldtska gymnasiets skolsalar, där två logipaket erbjuds för övernattning och mat. Alla logiförslag 
med pris- och bokningsinformation finns på arrangemangssidan, se fliken Boenden. 

 

Upplysningar: 
IFK Göteborg Friidrott: 
kansli@ifkgoteborgfriidrott.com eller 031-384 01 40, www.ifkgoteborgfriidrott.se 

 

Varmt välkomna till Göteborg och till Götalandsmästerskapen Inomhus 2020! 

http://www.ifkgoteborgfriidrott.se/docs/648/29020/Stafettanm%C3%A4lan%20IGM%202020%20v%201.1.pdf
http://www.ifkgoteborgfriidrott.se/start/?ID=264067
http://www.ifkgoteborgfriidrott.se/sida/?ID=273148
http://www.ifkgoteborgfriidrott.se/sida/?ID=273890
mailto:kansli@ifkgoteborgfriidrott.com
http://www.ifkgoteborgfriidrott.se/

