
 

Inbjudan till Götalandsmästerskapen inomhus

i Varberg 10-11 mars 2018

Tavlingsstart

Den planerade starttiden för första gren är kl 12:30 lördagen den 10 mars. Samlingen för 
Smålandsdeltagare för utdelning av tröjor och nummerlappar sker där vi har hängt upp 
smålansflaggan på läktaren innan tävlingsstart.

Arenan Tresteget ligger vid den nybyggda Tronningeskolan, bada invigdes i augusti 2017. Adressen
ar Kockatorpsvagen 3, 432 92 Varberg. Skolbyggnaden – dar ocksa sovsalarna ligger –  och 
idrottsanlaggningen ar sammanbyggda, man tar sig mellan byggnaderna via en sluss och behover 
inte ga utomhus. Skolan, friidrottshallen och idrottshallen/uppvarmnings-hallen far inte betradas 
med utomhusskor. Utomstaende besokare far vistas i cafeteria/foajé samt pa laktare. 

Pa arenan far inte nalspik anvandas. Tillaten spiklangd max 5 mm. Det ar heller inte tillatet med 
coachtejp – vi foresprakar ansatsmarken. Tillatna spik samt ansatsmarken finns till forsaljning pa 
tavlingen.

Dagsprogram
Klass Lördag Söndag

F13 60m, 800m försök, höjd, tresteg, kula 200m, 800m final, 60m h, stav, längd

P13 60m, 800m försök, stav, tresteg, kula 200m, 800m final, 60m h, höjd, längd

F14 60m, 1000m försök, höjd, längd 200m, 1000m final, 60m h, stav, tresteg, kula

P14 60m, 1000m försök, stav, längd 200m, 1000m final, 60m h, höjd, tresteg, kula

Stafett 8 X 200 m, 2 sträckor per tävlingsklass

PM, Tidsprogram och Startlista
PM - Läggs ut på hemsidan senast ett par veckor före tävlingen
http://idrottonline.se/VarbergsGIF-Friidrott/ 

Tidsprogram - Läggs ut på hemsidan senast måndag 5/3.

Startlista - Går att följa direkt i Athleticomp, även via länk från hemsidan.

http://idrottonline.se/VarbergsGIF-Friidrott/


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 16 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 vilka paket de finns att välja på under Logi/mat)

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.

Anma�lningsavgift
Individuell start: 70 :- start/gren.
Om inte grenar är fulla går det att efteranmäla sig efter den 2 mars, kostnad för detta är 200:- / 
start. 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. 
Föreningen kommer debiteras 80 :- per tröja, som faktureras efteråt. Det går bra att köpa extra 
tröjor om man vill.

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

Mat/logipaket

Varbergs GIF Friidrott kan erbjuda overnattning for tavlande och ledare i samband med 
Gotalandsmasterskapen, dels i Tronningeskolan och dels i Apelviken. De olika alternativen 
presenteras nedan. 

Tronningeskolan 

Tronningeskolan har 330 sovplatser, pa hart underlag, fordelat pa 22 klassrum med max 15 
personer/rum. Max 90 cm bredd pa madrass ar godkand. 

Paket 1 – lordag-sondag, Tronningeskolan: 

Logi 1 natt, 1 frukost, 2 lunch samt 1 middag (lordag kvall) Pris: 390 kr/person 
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Paket 2 – fredag-sondag, Tronningeskolan: 

Logi 2 natter, 2 frukost, 2 lunch samt 1 middag (lordag kvall) Pris: 470 kr/person 

Enbart mat Tronningeskolan 

For er som valjer annat boende an de alternativ som Varbergs GIF Friidrott erbjuder finns mojlighet 
att bestalla lunch- och eller middagskuponger. Bokas i forvag.
Pris: 85 kr/matkupong 

Apelviken 

Apelviken, ca 5 km fran tavlingshallen, erbjuder tva olika typer av lagenheter; Comfortlagenhet och
Compactlagenhet. Comfortlagenheten bestar av tva sovrum med tva sangar vardera, samt en 
baddsoffa pa markplan delad i tva sangplatser. Lagenheten ar totalt 46 kvm stor, med badrum, 
allrum, kok och egen uteplats. Compactlagenheten bestar av ett rum med tre sangar och ett sangloft 
pa markplan med maxvikt pa 50 kg. Lagenheten ar totalt 20 kvm stor, med badrum, allrum, kok och
egen uteplats. 

Las mer om lagenheterna pa: http://www.apelviken.se/Boende9/Comfortlagenhete 

Boende i Comfortlagenhet: 

Inkluderar lakan, handdukar, frukostbuffé och slutstadning, minst 5 personer i lagenheten

Pris: 325 kr/person/natt 

Boende i Compactlagenhet: 

Inkluderar lakan, handdukar, frukostbuffé och slutstadning, minst 4 personer i lagenheten

Pris: 325 kr/person/natt 

Mat Apelviken 

Apelviken erbjuder pizzabuffé, inklusive bordsvatten, som kvallsmal i egna restaurang Solviken. 
Bokas i forvag. Pris: 100 kr/maltid 

OBS: Om ni vill äta detta alternativ så får ni själva sköta bokningen av måltiden.

Följande gäller angående bokningar av de olika alternativen

Smålands friidrottsförbund sköter bokningar av paket 1 och 2 och separata matbiljetter på 
Trönningeskolan. Fyll i er klubbs bokning under fliken mat/logi i anmälningsformuläret. (tänk på 
att upplysa om ev. allergier.)

OBS: Vid bokning av övernattning på Apelviken så får ni sköta det själva.

Bokning av boende samt kvallsmal i Apelviken sker via mail till: konferens@apelviken.se 
alternativt via telefon 0340 - 64 13 25.
Avbokning av Apelviken: Sista dagen for eventuell avbokning av lagenheter ar 2018-01-31. Mindre 
andringar i antal deltagare per lagenhet (andring for 1-3 personer) kan goras till och med dagen fore
ankomst. 

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

