
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eslövs AI bjuder härmed in till Götalandsmästerskap i friidrott utomhus 2018. 

Tävlingen sker på Ekevalla IP i Eslöv 15 – 16 september.  

 

Tävlingen startar med invigning klockan 12.00 på lördagen den 15 september.  

Sluttid är cirka 16.30 på söndagen den 16 september.  

 

Dagsprogram, klasser och grenar: 
15 september 

F 13   60 m, 600 m, 200 mh, tresteg, stav, slägga, spjut 

P 13   60 m, 600 m, 200 mh, tresteg, stav, slägga, spjut 

F 14   80 m, 800 m, 300 mh, 1500 mH, längd, höjd, kula, diskus 

P 14   80 m, 800 m, 300 mh, 1500 mH, längd, höjd, kula, diskus 

 

16 september 

F 13   200 m, 1500 m,  60 mh, längd, höjd, kula, diskus 

P 13   200 m, 1500 m, 60 mh, längd, höjd, kula, diskus 

F 14   300 m, 2000 m, 80 mh, tresteg, stav, slägga, spjut 

P 14   300 m, 2000 m, 80 mh, tresteg, stav, slägga, spjut 

Samt avslutande stafett  8 x 200 m  distriktsvis 

 

Övernattning: 
Det finns möjlighet för övernattning på hårt underlag på Norrevångsskolan (300 

platser) och Ekevallahallen (150 platser). Dessa övernattningar bokas (senast 1 

september) via: www.gotalandsmasterskapet.se. 
 Närmaste hotell finns i Lund. Hotell bokas på egen hand.  



Mat: 
Mat finns att beställa (senast 1 september) via www.gotalandsmasterskapet.se. 

Beställd mat serveras i Västra skolans matsal som har ingång från Ekevalla IP.  

I matsalen serveras enbart förbeställd mat. 

Det kommer även att finnas matservering på idrottsplatsen.  

Den maten går inte att förbeställa.   

 

Kostnad för övernattning, förbeställd mat & bad: 
Paket 1: 2 övernattningar, frukost lördag, lunch lördag, middag lördag, frukost 

söndag och lunch söndag. 550 kronor per person. 

Paket 2: 1 övernattning, lunch lördag, middag lördag, frukost söndag och lunch 

söndag. 400 kronor per person. 

Paket 3: Lunch lördag, middag lördag och lunch söndag.  

225 kronor per person. 

Äventyrsbad kostar 75 kronor och biljetter köpes i kiosken. Bad är mellan 

klockan 17 och 20 under lördagen. Det finns 125 biljetter. Distrikten avdelar 

ledare som följer sina aktiva till och under badet. Ledare betalar inte entré. 

 

Anmälningsavgifter: 
Individuell gren: 70 kronor. 

Stafett: 200 kronor.  

Efteranmälan (individuell gren) i mån av plats: 200 kronor. 

Anmälan via athletiComp senast 1 september.  

 

Information: 
Länkar till anmälan, resultat, regler, tidsprogram, bokningsblankett av mat & 

övernattning, mattider med mera finns på sidan:  

 

www.gotalandsmasterskapet.se 
 

E-post: friidrott@eai.se 

Telefonnummer: Dick Blom 073-445 47 66, Gert-Åke Hansson 070-778 39 28 & 

Sven Assarsson 070-349 60 23.  


