
Hallå alla ledare till Götalands-Skånelaget! 
 

Tävlingssäsongen är ju nu i full gång och för att kunna hålla oss uppdaterade längs vägen fram till 

Götalandsmästerskapen i Varberg 10-11 mars vore det bra om vi fick in rapporter efter hand som era 

aktiva lyckas klara kvalgränserna! Då kan vi dels ha framförhållning i planeringen av resan, och 

dels kan vi göra en "levande" lista på hemsidan med inkvalade, vilket de aktiva brukar uppskatta att 

ha koll på fram till tävlingsdags! 

 

Observera att det alltså är varje förening som själv ansvarar för att identifiera och rapportera in vilka 

aktiva som har klarat kvalgränserna (och till slut vilka grenar de ska vara med i under GM).  

Rätt att delta har aktiva som klarat de publicerade kvalgränserna i utlyst tävling under 

innesäsongen, och dessa har dessutom rätt att deltaga i en gren mer än de klarat kvalgränsen i, dock 

gäller för alla deltagare max fyra grenar totalt. 

 

Observera att eftersom varje distrikt maximalt får ställa upp med åtta deltagare i en och samma gren 

(till exempel F13 Längd), kan det teoretiskt sett bli aktuellt att någon eller några som klarat en 

kvalgräns trots allt måste välja en annan gren istället. 

 

Observera även att sista anmälningsdatum till GM-arrangören (anmälan görs av Skånes 

friidrottsförbund) är 2 mars, vilket innebär att resultat som görs vid exempelvis Malmö Indoor 

Challenge (3-4 mars) tyvärr inte kan vara kvalificerande. 

 

Istället krävs det att resultaten är gjorda senast 28 februari, som är sista anmälningsdatum för er 

klubbar till Skånes friidrottsförbund (lagledare Anders Egle). 

 

Så – för att vi ska kunna pussla ihop detta så bra som möjligt för alla inblandade är det av största 

vikt att ni löpande skickar in uppgifter om era inkvalade adepter, enligt följande: 

 

Åldersklass - Namn - Födelseår - Klubb - Gren - Resultat - Datum för resultatet - Plats för resultatet 

 

Skicka till lagledare Anders Egle: 

anders@friidrott.ystadsif.se 

 

Avresa till tävlingarna kommer att ske redan på fredag (9/3) eftermiddag (närmare info kommer 

senare), och vi sover alltså två nätter i Trönningeskolan (granne med tävlingsarenan) på hårt 

underlag. 

 

Kvalgränser fastställda av Skånes friidrottsförbund: 

 

  P14 P13 F14 F13 

60 m 8.15 8.61 8.51 8.69 

200 m 27.11 29.10 27.91 29.28 

800 / 1000 m 3.17.45 

(1000m) 

2.35.96 

(800m) 

3.31.72 

(1000m) 

2.41.80 

(800m) 

Häck 60 m 10.79 11.22 10.39 10.81 

Höjd 1.46 1.37 1.45 1.38 

Stav 2.20 1.93 2.01 1.93 

Längd 4.81 4.48z 4.69 4.52z 

Tresteg 9.52 9.24z 9.58 9.24z 

Kula 9.22 (4) 8.40 (3) 8.94 (3) 9.94 (2) 



 

 

Det är även hög tid att sätta ihop lag- och grenledar-gänget till Götalands! 

Själv har jag blivit tillfrågad och tackat ja till att vara "Huvud-lagledare", men behöver ha en 

kollega vid min sida på den övergripande funktionen.  

Därutöver brukar ju Skånelaget ha en gedigen uppsättning ledare som ansvarar för att alla skåningar 

som tävlar får coaching i respektive gren, vilket är särskilt viktigt för de barn som inte har någon 

hemma-tränare med sig. 

Vi behöver följande uppställning: 

 

1 assisterande lagledare (vid sidan av Anders Egle, Ystads IF) 

Grenledare: 

2 sprint/häck (varav Marco Möhle, MAI, är en) 

1 kula 

1 höjd 

1 längd 

1 tresteg 

1 stav (Maja Torstensson, MAI) 

 

Grenledarna har naturligtvis gratis boende och uppehälle under resan, samt en arvodering på 500 kr 

per tävlingsdag (750 kr per tävlingsdag för lagledarna) av Skånes friidrottsförbund.  Om ni är 

intresserade av att fylla någon av dessa viktiga funktioner så hör av er så snart som möjligt till mig! 

 

Hälsningar 

Anders Egle 

 

 

_________________________ 

Anders Egle 

Träningsansvarig 

Ystads IF Friidrott 

 

anders@friidrott.ystadsif.se 

Tel: 0703-52 71 00 

 

www.friidrott.ystadsif.se 

www.facebook.com/yiffriidrott 

 

 

http://www.friidrott.ystadsif.se/
http://www.facebook.com/yiffriidrott

