
Härmed inbjuds Ni till Götas Ungdomsstafetter i 
samband med stafett- SM. Ungdomsstafetterna avgörs 
under lördagens förmiddag (prel. grenstart 11.00) och 
här får Ni chansen att värma upp banorna för några av 
landets absolut bästa friidrottare i stafett-SM! 

I 11 och 13-års klasserna komponeras lagen helt efter 
egen vilja flickor och pojkar tillsammans. Enda kravet 
är att samtliga aktiva är max 11 respektive 13 år. 
I 14-års klasserna tävlar flickor och pojkar var för sig.

Arrangörsstad
Arrangerande förening Huvudsponsor

P/F 11            5x60m
P/F 13            4x80m
F14                4x100m
P14                4x100m

För anmälan i äldre åldersklasser besök www.ifgota.se för information 
om Stafett-SM

Grenar



Anmälan
Anmäl Era lag till sm@ifgota.se senast måndag 11 maj , märk mailet ”Götas Ungdomsstafetter”!
Anmälan är kostnadsfri, då vi verkligen vill att helgen skall bli en riktig fest med många 
friidrottsinresserade ungdomar. I anmälan ingår även fri entré till lördagens Stafett-SM för alla 
deltagare.

Avprickning
Tidsprogram publiceras på www.ifgota.se måndagen före arrangemanget. Deltagandet är gratis, men  
anmälda lag som ej kommer till start debiteras med 100 kr. Avprickning sker senast en timme före 
utsatt starttid. 

Efteranmälan
Efteranmälan kan göras i mån av plats fram till start mot en avgift på 100 kr per lag som betalas på 
plats. I anmälan ingår även fri entré till lördagens Stafett-SM för deltagarna.

Ta er till Tingvalla IP
Tingvalla IP är centralt beläget vid E18. För bilburna se www.ifgota.se alt. www.eniro.se (Tingvalla IP) 
för karta.

Mat
För större bokningar rekommenderas Scandic Klarälven (beläget cirka 500 meter från arenan) som 
serverar buffé. Beställningar och information: 054-77 64 500

Logi
Vi rekommenderar arrangemangets samarbetspartner Scandic Klarälven. Följande priser gäller om ni 
i samband med bokning uppger koden ”Stafett-SM” vid bokning på 054-77 64 500. Hotellet är beläget 
cirka 500 meter från Tingvalla IP. 

Priser ”Stafett-SM” Scandic Klarälven
Enkelrum 580 kr 
Dubbelrum 680 kr 
Trippelrum 880 kr

Information
Kompletterande information kommer succesivt att läggas ut på www.ifgota.se

Upplysningar
Upplysningar gällande Götas Ungdomsstafetter och Stafett-SM lämnas av arrangerande förening 
IF Göta Karlstad 054-21 23 27 alt. sm@ifgota.se


