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Hej Skånelaget! 
 

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

 
Nu har vi den preliminära laguppställningen klar till GM i Göteborg den 19-20 mars.  
Skåne har totalt 104 aktiva från 16 olika klubbar som kommer att tävla mot de andra distriktens 13- 
och 14-åringar. Deltagarna i respektive gren finns i de bilagda excelfilerna.  
Titta igenom uppställningarna och dubbelkolla så att era aktiva är med i rätt grenar.  
 
Notera att det i F14, F13 och P13 klasserna finns grenar där vi har reserver. De som står på 
reservlistan får gärna ta kontakt med mig om de önskar ställa upp i en annan gren. Notera dock att 
laguppställningen kan ändras något innan den 7 mars om aktiva förbättrar sina resultat.  Det har varit 
få tävlingar under inomhussäsongen och de tävlingar som går av stapeln i helgen, den 5-6 mars, kan 
alltså förändra laguppställningen.  
 
Tävlingen 
GM inomhus 2022 äger rum i Friidrottens Hus i Göteborg den 19-20 mars. 
PM, tidsprogram och startlistor läggs ut på arrangörens hemsida ca 1 vecka innan tävlingen.  
Första start på lördagen är klockan 10.00.  
 
Transport  
Skånelaget kommer att åka buss till Göteborg den 18 mars på eftermiddag/kväll vid 17-tiden. 
Bussarna kommer att avgå förmodligen från Malmö, Lund och Ystad och hämta upp på väl valda 
upphämtningsplatser i Skåne på väg mot Göteborg.  Mer information om tidpunkter och 
upphämtningsplats följer efter koordination med bussbolag osv.  
 
Observera att alla aktiva reser både till och från tävlingen och 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. 
Undantag kan medges om rimliga skäl finns efter kontakt med lagledaren.  
 
Övernattning 
Laget kommer att sova på Hvitfeldtska gymnasiet, dvs på ”hårt underlag”. Ta med 
liggunderlag/luftmadrass och andra nödvändiga sovartiklar.  
 
 
 
 

https://skanefriidrott.org/tavlingar/gotalandsmasterskapen/
http://www.ifkgoteborgfriidrott.se/sida/?ID=271831


Mat 
För alla i Skånelaget serveras:  
Frukost  lördag & söndag 
Lunch  lördag & söndag 
Middag lördag 
  
I Friidrottens Hus kommer det också att finnas kioskservering med bland annat varm mat, korv, 
smörgåsar, frukt, kaffe, dricka m.m. 
 
Kostnaden för boende och mat för de aktiva debiteras respektive förening. 
All annan mat/mellanmål (dvs bortsett från frukost, lunch, middag) tar de aktiva själva med.  
 
På fredagen, så kommer vi att stanna på vägen innan vi når Göteborg för att äta. Ta med egen mat 
eller välj att äta på den hamburgerkedja som vi stannar vid.  
 
Allergier och Specialkost: I bilagda filen ”Intresseanmälda till GM Inomhus 2022”, så finns allergier 
och specialkost noterade. Det är dessa som har förmedlats till arrangör. Viktigt att ni ser efter så att 
er eventuella allergi eller önskan om specialkost är med. 
 
 
Samlingar 
Skånelaget har sin första samling på fredagen den 18 mars när vi anländer till Hvitfeldska 
gymnasiet för att inackordera oss. 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. 
 
Ledare 
Under tävlingshelgen finns en entusiastisk stab med erfarna ledare som kommer att ta väl hand om 
alla aktiva, både utanför och på tävlingsarenan. De ledare som i dagsläget är klara för laget är nedan:  
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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 (annikahansson.73@gmail.com 0733-319009).  
 
Arrangörens hemsida:  
https://www.igm2022.se/#Inbjudan  
 
Skånska friidrottsförbundets hemsida om GM: 
https://skanefriidrott.org/tavlingar/gotalandsmasterskapen/ 
 
 

Vilket stort och härligt Skånelag vi har. Fantastiskt kul! 
Önskar er alla ett varmt lycka till om ni ska vara med på helgens tävlingar.  

 
Vid frågor: 

Annika Hansson – lagledare för Skånelaget 2022 

T: 0733-319009 

Email: annikahansson.73@gmail.com  
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