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Information om Götalandsmästerskapen 
Hej alla unga friidrottare och alla friidrottsledare i Skåne! 

 
Nu är datumet för Götalandsmästerskapen äntligen spikat!! 
Den 17-18 september går Götalandsmästerskapen av stapeln på Ekevalla IP i Eslöv för ungdomar 
födda 2008 och 2009. De distrikt som ingår i Götalandsregionen och deltar med lag i Götalandsmäs-
terskapen är Blekinge, Bohuslän-Dal, Göteborg, Halland, Skåne, Småland, Västergötland och Öster-
götland. Inbjudan från arrangörsklubben Eslöv AI är bilagd. 
Skåne brukar delta i Götalandsmästerskapen med en stor härlig trupp och det hoppas vi såklart 
kunna göra även detta år. 
 
De åtta främsta i Skåne-statistiken den 1 september 2022 i varje gren för P/F 13 och  
P/F 14 är kandidater för att komma med i Skånelaget.  
 
 
Anmälan 
 
För att kunna administrera en stor trupp som Skånelaget på (vanligtvis) drygt 100 deltagare och 
underlätta uttagningen, så behöver vi få in en anmälan från respektive klubb i Skåne senast den 18 
Augusti vilka aktiva som vill vara med och i vilka grenar. Detta framförallt för att ha möjlighet att 
boka mat och boende till truppen. Detta är relativt snart men beror på att arrangören har haft 
problem att få datum bekräftat av kommunen.  
 
Skåne har regeln att varje deltagare får ställa upp i max fyra (4) grenar. Det innebär att en aktiv som 
ligger på topp 8-listan i statistiken i fler än fyra grenar måste prioritera vilka fyra grenar (eller färre) 
hen vill deltaga i.  Det innebär också att i de grenar där någon på topp 8-listan av någon anledning 
avstår från start i GM, går frågan vidare till nummer 9 i statistiken, och så vidare tills vi har åtta 
skånska deltagare i varje gren. Sedan tidigare har Skånelaget också regeln att den som är kvalificerad 
i minst en gren även får önska max ytterligare en gren att deltaga i även om hen inte är kvalificerad i 
den grenen. Man kan dock inte gå före någon som verkligen är kvalificerad i grenen, utan deltagande 
sker i mån av plats.  
 
Statistiken finner ni på Skånes friidrottsförbunds hemsida. Denna uppdateras efter genomförda 
tävlingar: 
https://www.friidrottsstatistik.se/districtpages/skane/ 
 
Baserat på den anmälan som inkommer från klubbarna den 18 augusti och hur Skåne-statistiken ser 
ut vid detta tillfälle görs en preliminär laguppställning. Den slutgiltiga laguppställningen görs dock 1 
september när anmälningstiden till arrangörsklubben går ut och beror på hur Skåne-statistiken ser ut 
vid detta tillfälle.  
 
Det är viktigt att titta på hur den slutgiltiga laguppställningen ser ut och förmedla denna till sina 
aktiva så de vet vilka grenar de har blivit uttagna i. Är det någon som har anmält sig initialt, men 
ångrar sig och inte vill vara med är detta också viktigt att förmedla till oss så fort som möjligt 
eftersom det påverkar laguppställning, men även utgifter som anmälningsavgift, boende och mat.  
 

https://www.friidrottsstatistik.se/districtpages/skane/


Preliminär och sedan slutgiltig laguppställning samt all annan information läggs ut på Skånes 
Friidrottsförbunds hemsida. https://skanefriidrott.org/tavlingar/gotalandsmasterskapen/ 
 
I det bifogade Excel-dokumentet ska ni lista alla era aktuella aktivas önskemål om vilka grenar, 
rangordnade från 1-4, som de vill vara med i under GM, som placerad 1-8 i statistiken eller 
”turordnings-reserv” om någon ur 1-8 inte vill vara med. 

- Observera att man bör lista och rangordna alla GM-grenar som man kan tänka sig att delta i.  
 

- I dokumentet skall även anges om den aktive har några allergier eller andra förutsättningar 
som lagledningen bör känna till, samt telefonnummer till såväl den aktive som minst en 
målsman. 
 

- Man bör även meddela lagledningen om det är så att man redan nu vet att en aktiv av någon 
anledning inte kan vara med och tävla under GM, även om hen är kvalificerad. 

 
Intresseanmälningar skickar till kansli@skanefriidrott.org senast 18 augusti.  
 
 
 
Kort och preliminär information om transport, logi och mat 
 
Då mästerskapet är i Skåne, tar sig deltagare i Skånelaget på egen hand till samlingen den 17 
september i Eslöv. Tidpunkt och plats kommer att meddelas senare. Skånelaget kommer att bo över i 
Eslöv från fredag till söndag.  
 
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. I dagsläget planeras boende med 
laget från fredagskvällen till söndag i närheten av arenan. Anmäler man sig till GM blir den aktive 
automatiskt anmäld till boende och mat. 
 
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. 
 
Skånes friidrottsförbunds hemsida om GM: 
https://skanefriidrott.org/tavlingar/gotalandsmasterskapen/ 
 
Arrangörens hemsida om GM: 
https://www.pannkaksspelen.se 
 
 
Ledare 
 
Skånelaget har alltid entusiastiska, hjälpsamma och trevliga ledare med i truppen som stöttar de 
aktiva. Ni tränare som kan tänka er att vara ledare för truppen meddela gärna mig och nämn också 
gärna vilken gren ni helst stöttar de aktiva i. 
 
Jag som är lagledare för Skånelaget heter Annika och är vanligtvis tränare i MAI. Tveka inte att höra av 
er om ni har några frågor. 
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Gå också gärna in på instagramkontot ”Skanelaget2022”. Här kommer information och bilder att 
läggas upp. 

 
Önskar er alla ett varmt lycka till på resten av sommarens kommande tävlingar! 

 
Vid frågor: 

Annika Hansson – lagledare för Skånelaget 2022 
T: 0733-319009 

Email: Annikahansson.73@gmail.com 
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