
 

 

 

Hej ! 
 

Nu kommer inbjudan med anmälningsblankett, förslag på serieindelning och 

tävlingsbestämmelser till Götalandsregionens serier 2021. 

1:a seriematchen går den 16 maj och 2:a seriematchen går den 11 september 2021. 
 

Vi som är serieansvariga i Götalandsregionen vill att ni som inte är med i 

Götalandsserierna ska fundera på om ni kan anmäla ett dam- eller herrlag eller 

ännu bättre både dam- och herrlag. Vi vill att det blir flera lag i serierna. 

Ni som har lag i en högre division än Götalandsserien kanske kan anmäla ett 2:a 

lag och ni som har problem att få ihop ett lag kanske kan slå er ihop med någon 

annan förening och bilda ett lag. 

Tänk på att det är roligt med seriematcher för de aktiva som då får känna 

lagkänsla.  

 

Vi vill passa på och informera om att seriesystemet ordnat av Götalandsregionen 

är för sista året. I och med att den nya organisationen med nya 

regionindelningar med mera startar från den 1 januari 2022, kommer 

regionsserierna organiseras av Svenska Friidrottsförbundet i framtiden. Vi 

hoppas att alla är sugna och vill satsa på serierna 2021 trots den ovissa 

framtiden.  
 

 

Markera med ett kryss framför den adress hos föreningen eller 

serieledaren (postadress eller mejladress) dit ni vill att inbjudan till 

matcherna, information med mera ska skickas. 
 

OBS! Vi vill påminna om att vi även lägger ut anmälningsblankett med mera på 

hemsidan.  

Om ni vill anmäla via mejl finns en anmälningsblankett på hemsidan som  

ni kan fylla i och mejla till anita.norrericson@gmail.com.  

 

Anmälan ska vara inskickad senast den 31 januari 2021. 

Anmälningsavgiften ska vara inbetald senast 31 januari 2021 till   

Götalandsregionens postgiro 330492-0. Eventuellt ej inkomna betalningar 

faktureras därefter mot en administrationsavgift på 100 kronor. 
 

Anmälan skickas till:  

Anita Norr-Ericson 

Vilbergsgatan 22 

603 87  NORRKÖPING 

  

eller till:  anita.norrericson@gmail.com  

 

 

mailto:anita.norrericson@gmail.com


Vi vill påminna er om att ni ska läsa tävlingsbestämmelserna noga, 

så ni är helt klara över vilka regler som gäller innan ni skickar in er 

anmälan.  
 

 
 

 

Norrköping den 6 december 2020 

Med idrottsliga hälsningar 

 

Anita Norr-Ericson                         och                      Peter Håkansson 

0733-730 895                                                                070-224 81 67          

anita.norrericson@gmail.com                                       pinnen61@telia.com 

                                                       serieansvariga                                                                 
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