
Götalandsmästerskapen 2013 

 friidrott för 13-14 åringar den 14-15 sep i Eksjö 

Tävlingen är öppen för ungdomar födda 1999 – 2000 och avgörs på Ränneborgs idrottsplats i 

Eksjö med start kl 11.30 lördagen den 14 september. 

Grenar och kvalgränser 

Lördagen den 14 september      

P14:         100m,  800m, 300m h,  1500m h, längd,  höjd,   kula,   diskus 

  13,00    2:28     52,10        6:20          4,95     1,52     10,00   27,90                   

F14:          100m,  800m,  300m h,  1500m h,  längd,  höjd,  kula,  diskus 

 13,60     2,45    55,00       7:00            4,80       1,47    9,30    25,10 

P13:          80m,  600m,  200m h,    tresteg,   stav,   slägga,   spjut  

 11,25   1,51     fri anmälan  9,50        1,75 22,00       33,00  

F13:           80m,   600m,  200m h,    tresteg,  stav,   slägga,   spjut  

 11,40   1:53    fri anmälan      9,35      2,10    25,00      24,15 

Söndagen den 15 september     

P14:           300m,  2000m, 100m h,  tresteg, stav,  slägga,  spjut  

 44,00    7:40         18,00      10,10      2,10   24,10     33,00   

F14:           300m,  2000m,  80m h, tresteg, stav, slägga, spjut  

 46,00      8:50       14,05      9,58     2,15    24,00     26,00  

P13:           200m,  1500m,  60m h,  längd,  höjd,  kula,   diskus  

 29,95      5,40       11,00       4,60      1,46    9,60      26,25 

F13:           200m,  1500m,   60m h,  längd,  höjd,    kula,  diskus   

 29,45      5:47        11,05     4,60       1,40     10,15    23,10 

Samt avslutande stafett 8x200m där distriktsledare tar ut laget på plats. Anmäl ert intresse att 

springa då ni anmäler er till tävlingen.  

* De aktiva får vara med i max tre grenar per dag + stafett.   

* Som alternativ till klarad kvalgräns gäller att vara topp-8 i årsbästa-statistiken, då har man 

också rätt att anmäla sig/bli anmäld. 

 

 



Anmälan  

Senast söndagen den 1 september med namn, födelseår, förening, klass, grenar, årsbästa, samt 

ev logipaket, måltidsbiljetter med specialkost till tommy.dahlbom@iksisu.se 

Anmälningsavgift 

90kr per gren, där 20kr går till finansiering av Smålands-tröjorna. Efteranmälan görs till 

Tommy Dahlbom eller annan distriktsledare i mån av plats efter den 3 september. 

SmFIF skickar faktura till klubbarna efter tävlingen.  

Tidsprogram, PM och övrig information: 

Kommer på arrangörens hemsida http://gm.esik.nu/ 

Till anmälda deltagare kommer Småland över skicka ut ett PM och lägga på hemsidan om 

uthämtning av nummerlappar, matkuponger, efteranmälan, samling och inmarsch och 

stafettlaget.   

Priser 

Priser kommer att delas ut till de sex främsta i varje gren. En distriktstävling 

genomförs också under mästerskapet med följande poängberäkning i fallande skala 

till de sex främsta i varje gren 6, 5, 4, 3, 2, 1 poäng. 

Ledare från Ungdomskommittén tävlingen 

Oss kan ni ringa då ni har frågor och funderingar om helgen 

Tommy Dahlbom – 073 -8355389    tommy.dahlbom@iksisu.se 

Maria Tell -        073-815 69 63       karin.maria.tell@gmail.com 

Josephine Nilsson - 073-813 33 49   jossan.10@hotmail.com 

Logi och måltider 

Eksjö Södra IK kan erbjuda logi på tre olika platser: 

Vi i Småland har som målsättning att vi ska bo tillsammans och vi önskar att ni vill boka in er 

i alternativ 5-6 i erbjudanden(Vi har inte haft möjlighet att preliminärboka något boende så 

först till kvarn gäller) Lämna telefonnummer i anmälan så kan vi ringa upp och ändra er 

lokal så att så många som möjligt får bo tillsammans.  

 Göta Ingenjörregemente (Ing 2), där finns 195 platser i 13 logement. 

 Prästängsskolan, där finns 100 platser i 7 klassrum 

 Prästängshallen, där finns totalt 80 platser i två halvor av gymnastiksalen (40+40) 

. 
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Beställda luncher serveras på tävlingsplatsen. Övriga beställda måltider serveras i militär-

restaurangen på Ing 2 oavsett valt paket nedan. 

Paket 1 + 2   

Paket 1, 400:-/pers. 

Logement, dusch o toa i korridor (säng, kräver egna sängkläder – dock ej sovsäck)          

1 natt (lö-sön) med lunch, middag, frukost, lunch  

Paket 2, 520:-/pers. 

Logement, dusch o toa i korridor (säng, kräver egna sängkläder – dock ej sovsäck)   

2 nätter (fre – sönd) med frukost, lunch, middag, frukost, lunch  

 

Paket 3 + 4   

Paket 3, 350:-/pers     

Klassrum, ej dusch (golv, kräver luftmadrass + sovsäck eller motsv.)   

1 natt (lö-sön) med lunch, middag, frukost, lunch 

Paket 4, 420:-/pers 

Klassrum, ej dusch (golv, kräver luftmadrass + sovsäck eller motsv.)   

2 nätter (fre – sönd) med frukost, lunch, middag, frukost, lunch 

__________________________________________________________________________ 

Paket 5 + 6   

Paket 5, 350:-/pers 

Gymnastiksal med dusch och toa (golv, kräver luftmadrass + sovsäck eller motsv.)  

1 natt (lö-sön) med lunch, middag, frukost, lunch 

Paket 6, 420:-/pers 

Gymnastiksal med dusch och toa (golv, kräver luftmadrass + sovsäck eller motsv.)  

2 nätter (fre – sönd) med frukost, lunch, middag, frukost, lunch 

 

 



Enstaka måltidsbiljetter 

    Kostnad   

Frukost    50:-   

Lunch    75:-   

Middag    75:-   

 

Ordna logi på egen hand (kan kombineras med måltidsbiljetter) 

Juventum logi – vandrarhem. Telefonnummer: 0381-171 25 (vardagar 0900 – 1300) 

 4 – 12 sängar per rum (totalt 60 bäddar). Egna sängkläder. Dusch och toa i korridor. 

200:- per bädd och natt. 

Eksjö vandrarhem telefon: 0381-133 00 (gm Eksjö Stadshotell) 

Eksjö Wärdshus Kråkebergsvägen 1, Eksjö . 0381 - 16700 

Hotell Vaxblekaregården  Arendt Byggmästares Gata 8, Eksjö, 0381 – 140 40 

Eksjö Stadshotell Stora Torget, Eksjö. 0381-133 00 

Eksjö Camping  (stugor och camping) info@eksjocamping.se 

 

 

Välkomna till Eksjö och Götalandsmästerskapen 2013 

                                   

 

 

     


