
 

 

 

Inbjudan Götalandsmästerskapen 13-14 år 

Tävlingsstart 

Preliminärt första start kl 13.00, lördag den 18 september på Malmö Stadion, sluttid kl 17.00, söndag 

den 19 september 2021. Samling för smålandsdeltagare och utdelning av tröjor, nummerlappar och 

matbiljetter sker där vi har hängt upp smålandsflaggan på läktaren. Under helgen kommer flera 

distriktsledare från Smålands Friidrottsförbund att hjälpa till.  

 

Åldersklasser och grenar 

    

Lördag 18/9 Söndag 19/9 

F13/P13 F14/P14 F13/P13 F14/P14 

60m 80m 200m 300m 

600m 800m 1500m 2000m 

200m Häck 300m Häck 60m Häck 80m Häck 

Tresteg 1500m Hinder Längd Tresteg 

Stav Höjd Höjd Stav 

Slägga Längd Kula Slägga 

Spjut Kula Diskus Spjut 

 Diskus Stafett 8 x 200m, 2 sträckor per tävlingsklass, 

distriktslag 

 

PM, tidsprogram, startlistor och annan information läggs ut på mai.se/gotalandsmasterskapen/. 

 

Anmälan  

Anmälan av grenar och beställning av enskilda matbiljetter sker klubbvis och görs i 

anmälningsformuläret under de olika flikarna till ungdom@smfif.se senast onsdagen den 1 

september. I formuläret ska följande anges:  

• Namn på aktiv och förening 

• Gren/grenar samt även säsongsbästa i dessa  

• Om man har intresse av att delta i stafetten 

• Enskilda matbiljetter för både aktiva och ledare 

• Kontaktperson till förening 

• Medföljande ledare 

• Vilka som ska övernatta med Smålands FIF 

 

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 

https://www.mai.se/gotalandsmasterskapen/
ungdom@smfif.se%20


har deltagit på någon/några tävlingar. Vi har även en maxgräns på 8 deltagare/gren och klass. Vid fler 

än 8 anmälda i en gren sker uttagning utifrån årsbästastatistiken.  

Aktiva får max tävla i tre grenar/dag. 

Distriktsledarna tar ut stafettlaget (8x200m, två st per klass). Intresseanmälan om att delta i stafetten 

görs vid ordinarie anmälan.  

 

Anmälningsavgift  

Individuell start: 70 kr/gren.  

Efteranmälan: I mån av plats, kostnad för detta är 200 kr/gren. Även denna anmälan ska göras av 

distriktsledare. Respektive förening faktureras av Smålands Friidrottsförbund efter tävlingen.  

 

Smålandströja  

Alla tävlande får en smålandströja. Föreningen debiteras 80kr och faktura för tröjorna skickas ut av 

Smålands Friidrottsförbund efter tävlingen. 

 

Mat 

I samband med att ni anmäler de tävlande i de olika grenarna i anmälningsformuläret så anmäler ni 

även om ni ska ha enskilda matbiljetter.  

Arrangören har ännu inte fastlagt några priser för matbiljetterna.  

På Malmö Stadion kommer det att finnas kioskservering.  

Glöm inte att ange allergier vid bokning av mat. 

 

Logi 

Det finns möjlighet till övernattning på hårt underlag. Distriktsledarna från Småland är med vid 

övernattningen. Arrangören har ännu inte kommit ut med fler detaljer vad gäller pris och plats. 

Inbjudan kommer att uppdateras när mer information finns. (senaste uppdatering av inbjudan finns på 

smfif.se) 

Anmälan om övernattning sker klubbvis senast onsdagen den 1 september i anmälningsformuläret.  

 

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

 

Kontakt 

Vid frågor kontakta ansvarig distriktsledare. 

Carl Hedin (IFK Växjö/ungdomskommittén Smålands FIF) 

ungdom@smfif.se,  tel. 072-517 77 71 

Information om tävlingen finns även på mai.se/gotalandsmasterskapen/ 
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