
 

   
 

 

Gefle IF Friidrott inbjuder till  

Regionmästerskap 

Svealand 2020 
för flickor och pojkar födda 2006 och 2007 

Friidrottshallen Omega, Gavlehov, Gävle 

Lördag och söndag 14-15 mars 2020 

VÄLKOMNA! 



Tävlingsinformation  
Dagsprogram  
Lördag 14 mars  
Flickor 14 (2006) 200m, 1000m (fö), 60m häck (fö+fi), Stav, längd, vikt 

Pojkar 14 (2006) 200m, 1000m (fö), 60m häck (fö+fi), Stav, längd, vikt 

Flickor 13 (2007) 200m, 800m (fö), 60m häck (fö+fi), höjd, tresteg, kula 

Pojkar 13 (2007) 200m, 800m (fö), 60m häck (fö+fi), höjd, tresteg, kula 

Söndag 15 mars  
Flickor 14 (2006) 60m (fö+fi), 1000m (fi), höjd, tresteg, kula 

Pojkar 14 (2006) 60m (fö+fi), 1000m (fi), höjd, tresteg, kula 

Flickor 13 (2007) 60m (fö+fi), 800m (fi), stav, längd 

Pojkar 13 (2007) 60m (fö+fi), 800m (fi), stav, längd 

 
Söndagen avslutas givetvis med den rafflande stafetten över 8x200 m där två ungdomar 

från respektive åldersklass ska representera laget i valfri startordning. Fler än ett lag 

per distrikt är välkommet att anmälas. Anmälan till stafett skickas till 

niklas.berg@gefleif.se 

 

 

Regler  
• Varje distrikt får enligt gällande tävlingsregler delta med 8 deltagare i varje gren och klass.  

• Deltagare får tävla i maximalt 4 individuella grenar.  

• Varje distrikt får anmäla fler än ett stafettlag i varje klass.  

• Deltagarna tävlar för sina föreningar men anmälan sker distriktsvis.  

Varje distrikt väljer sina principer för uttagning/kvalgränser. 

 
 

Tävlingsinformation 
Tävlingarna kommer att avgöras i Omegahallen med invigning lördag kl. 11.30 och första 

start 12.00. Första start på söndagen kommer att ske kl. 10.00. Tekniskt möte för lagledare 

kommer att hållas lördag kl. 11.00. Brandlista. Tävlingen är åldersbunden, dvs. yngre får inte 

vara med i äldre åldersklass. 200 meter avgörs i seedade heat (ex. C, B, A) var därför 

noggrann med person- eller säsongsbästa vid avprickning för korrekt seedning. Fullständigt 

PM, innehållandes regler, tidsprogram och övrig information kommer att finnas på 

www.gefleiffriidrott.com/ i början på tävlingsveckan. 

 

 

Tävlingsanmälan 
Startavgifter: 80kr/gren resp. 150kr/stafettlag. Efteranmälan kan göras i mån av plats och 

kostar 160kr/gren resp. 200kr/stafettlag. Vid byte av gren tillkommer ingen kostnad. 

Anmälningsavgifter faktureras till respektive förbund efter genomförd tävling. Anmälan sker 

distriktsvis senast den 4:e mars till www.friidrottsanmalan.se/ 

 

 

 

mailto:niklas.berg@gefleif.se
http://www.gefleiffriidrott.com/
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Mat och boende 
Logi: Kontakta Scandic Hotel Väst. Tel.026-495 81 10  eller maila gavle@scandichotels.com 

Uppge bokningskod Svealandsmästerskapen 2020 för bästa pris. Pris för boende plus 

middag på Scandic 525 kr. Två luncher på Gavlehov 65 kr / lunch Total kostnad 655 kr 

Boende och middag bokas enligt ovan. Antal luncher bokas via mail till kansliet@gefleif.se 

Följande information behövs: Distrikt samt antal luncher lördag och antal luncher söndag. 

Luncherna kommer serveras i Omegahallen. 

 

Information 
Vid frågor eller funderingar kontakta Kansliet på Gefle IF 

E-post: kansliet@gefleif.se 

 

 

 
Gefle IF Friidrott hälsar er välkomna till 

Gävle och 2020 års  

Regionmästerskap för Svealand  
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