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Hej Skånelaget! 
 

Hej igen friidrottare och friidrottsledare i Skåne! 
 
Här följer ytterligare information on Götalandsmästerskapen (”GM”). Om man inte har fått tidigare 
information, så finns denna tillgänglig på Skånes friidrottsförbunds hemsida om GM:  
https://skanefriidrott.org/tavlingar/gotalandsmasterskapen/ 

 
Vi har ett stort och härligt Skånelag - 112 aktiva från 22 klubbar i Skåne! 
 
Skånes deltagare i respektive gren finns uppladdade på: 
https://skanefriidrott.org/tavlingar/gotalandsmasterskapen/  
 
Ni kan också se fulla startlistan på https://easyrecord.se  
 
Tävlingen 
Mästerskapet äger rum på Malmö Stadion den 18-19 september. 
Bilagt finner ni PM och Tidsprogram. Titta gärna igenom PM:et om vad som gäller inför tävling. Där 
finner ni också information om publik etc.  
 
Transport & Övernattning 
Deltagare i Skånelaget tar sig på egen hand till samlingen den 17 september på Good Morning Hotel, 
Stadiongatan 21, Malmö. Deltagarna kommer att delas in i rum om 2 och 3 bäddar.  
 
Observera att alla aktiva bor med resten av truppen under hela helgen. Detta eftersom GM i första 
hand är ett arrangemang som är till för att stärka gemenskapen bland distriktens aktiva. Undantag 
kan medges av medicinska eller andra rimliga skäl av lagledaren.  
 
Hemfärd sker på söndag eftermiddag efter den traditionella stafetten mellan samtliga distrikt och 
prisutdelning. Vi vill att alla deltagare stannar till tävlingen är avslutad och hejar på sina lagkamrater.  
 
Mat 
För alla i Skånelaget serveras frukost och middag på hotellet. Lunch arrangeras av arrangören av GM 
på Fria Läroverken (ca 400 meter från Malmö Stadion). Lunch intas när det passar de aktiva och deras 
tävlingsprogram. All annan mat/mellanmål (dvs bortsett från frukost, lunch, middag) tar de aktiva 
själva med.  
 
Hållpunkter 
Skånelaget har sin första samling på fredagen den 17 september klockan 17.30 på Good Morning 
Hotel på Stadiongatan 21 i Malmö.  Här har vi under kvällen ett informationsmöte och de aktiva 
kommer att få möjlighet att lära känna varandra och oss ledare. Vid detta möte är det bra om alla 
aktiva kan meddela om man önskar coachning av Skånelagets ledare under själva tävlandet eller om 
man kommer att ha någon hemmatränare på plats. 
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Fredagen den 17 september 
17.30  Samling Good Morning Hotel 

Ta med intyg om medgivande om fotografering 
 Tilldelning av rum 

 
18.15  Gemensam middag på hotellet 
19.15  Samling i konferensrum på hotellet för information 
 
Lördagen den 18 september 
06.30-09.30  Frukost 
10.00  Samling och information 
13.00  Tävlingsstart 
19.00  Sista start för dagen på Götalandsmästerskapet 
19.30  Middag på hotellet.  
 
Söndagen den 19 september 
06.30-09.30  Frukost 
09.00  Tävlingsstart 
12.00  Sista tid för utcheckning på hotellet. Aktiva tar med sig sin packning till 

arenan.  
15.15  Avslutande stafetter 
 
Beräknas vara färdiga vid strax innan 16.00 
 
Ledare 
Under tävlingshelgen finns en entusiastisk stab med erfarna ledare som kommer att ta väl hand om 
alla aktiva, både utanför och på tävlingsarenan.  
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Medtag 

 
o Föreningens tävlingsdräkt 
o Gymnastikskor/Spikskor / Kastskor 
o Ombyteskläder 
o Hygienartiklar 
o Fickpengar 
o Vattenflaska och eventuellt mellanmål (frukt etc).  
o Medgivande om att vara med på foton (bilagd fil). 

 
 
Återbud 
Om du blir sjuk eller skadad och inte kan vara med på Götalandsmästerskapen, måste du meddela 
detta snarast möjligt till lagledare Annika Hansson (annika@rockton.com, 0733-319009).  
 
Hemfärd sker på söndag eftermiddag efter den traditionella stafetten mellan samtliga distrikt och 
prisutdelning. Ungdomarna hämtas utanför Malmö Stadion.  
 
Arrangörens hemsida: https://www.mai.se/gotalandsmasterskapen/  
 
Skånska friidrottsförbundets hemsida om GM: 
https://skanefriidrott.org/tavlingar/gotalandsmasterskapen/  
 

Ser fram emot att se er alla på fredag! 

 
Vid frågor: 

Annika Hansson – lagledare för Skånelaget 2021 

T: 0733-319009 
Email: annika@rockton.com  
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