
På uppdrag av Götalandsregionen hälsar IFK Växjö alla välkomna till 
Götalandsmästerskapen för 13-14åringar. 16-17/3 2019 i Telekonsult Arena 

 
Telekonsult Arena: 
Är placerad på Arenastaden, med adress Hejaregatan 9. Telekonsult Arena har rundbana med 6 
banor, samt 8 banor för 60m/60m häck. Arenan erbjuder dubbla höjd & stav, tre gropar för 
längd/tresteg. Kula genomförs med utomhuskulor på nedslagsmattor. Arenan erbjuder även en 
storbilds-TV som också kommer att kunna följas via www.ifkvaxjo.se. 

 
Grenprogram/dagsprogram: 

Lördag 16/3 första tävlingsstart 13:00 
P14 P13 F14 F13 
60m 60m 60m 60m 
1000m fö 800m fö 1000m fö 800m fö 
stav stav höjd höjd 
längd tresteg längd tresteg Alla kulklasser på lördagen är 
kula kula kula kula godkänt av Götalandsregionen. 
 
Söndag 17/3 första tävlingsstart 09:30 
P14 P13 F14 F13 Distriktsstafett 8x200m - 2 från  
200m 200m 200m 200m varje klass 
1000m fi 800m fi 1000m fi 800m fi 
60m häck 60m häck 60m häck 60m häck 
höjd höjd stav stav 
tresteg längd tresteg längd 
 

Anmälan, avgift: 
Anmälan endast via distrikten, sista anmälningsdag onsdag 6/3. Anvisningar för anmälan kommer 
att skickas till alla distrikten. Varje distrikt väljer sina principer för uttagning. Avgifterna samt 
betalning för matpaket ska vara inbetalt senast 11/3 till bankgiro 658-9212 (IFK Växjö). 
Avgift individuell start: 70kr 
Efteranmälan ind. Start: 200kr (i mån av plats, endast av distriktsledare) 
Stafettlag:  200kr (efteranmälan stafett 300kr) 

 
PM/Tidsprogram/startlista: 

Läggs ut på hemsidan, ca en vecka innan tävlingen.  
 
Mat/logipaket: 

IFK Växjö erbjuder paket med lunch & middag på lördagen, frukost & lunch på söndagen, samtliga 
måltider på Restaurang Tipshallen som ligger 100m från Telekonsult Arena. Dessutom erbjuds 
övernattning samt enkel kvällsmacka på hårt underlag i Telekonsult Arena. På lördagskvällen 
erbjuds möjlighet till träff för både ledare och aktiva. Totalkostnad för paketet är 395kr/person. 
Ange allergier. Pris för enstaka måltider är 90 kronor per måltid/person. Ange i så fall vilken/vilka 
måltider. Beställning av mat/logi endast distriktsvis. 
 

Betex Sport kommer att finnas på plats för försäljning av spikskor, specialskor, 
redskap m.m.  

 
Kiosk: Under tävlingen kommer det att finnas kioskservering. Där finns 

pastasallad, hamburgare, korv, baguetter, kaffe, läsk m.m.  
 
Logiförslag: Tävlingshotell för de som inte önskar hårt underlag är Quality Hotel Royal Corner 0470-701000 

www.royalcorner.se 
 

Upplysningar: IFK Växjö info@ifkvaxjo.se eller 0470-16116 Välkomna!      

http://www.royalcorner.se/
mailto:info@ifkvaxjo.se

