Västsvenska Fridrottsförbundet

Välkommen till inneGÖTALANDSMÄSTERSKAPEN 2022
för 13-14-åringar, den 19-20 mars i Göteborg
Inomhus Götalandsmästerskapen har inte kunnat arrangerats under 2020 och 2021 på grund
av Coronapandemin och utifrån de restriktioner som gällt. Planering pågår nu för att kunna
genomföra InneGM 2022 och i Göteborg.
Från den 1 januari 2022 så tillhör Västergötland, Halland och Bohuslän-Dal det Västsvenska
Friidrottsförbundet. Under inneGM så kommer de aktiva att tävla för och representera de
tidigare distrikten Västergötland, Halland och Bohulän-Dal. Men riktlinjer för uttagning
kommer vara samma i hela det nya västsvenska distriktet även om man tävlar för sitt
geografiska område.
Götalandsmästerskapen är en mästerskapstävling där den aktive/ ledare representerar sitt
geografiska område och är skyldig att följa de riktlinjer som Västsvensk Friidrott anvisar. Den
aktive skall under tävlingar bära klubbdräkt eller sitt geografiska områdes tröja.
För att bli uttagen så bör den aktive klara de rekommendationsgränser som Västsvenska
FIFs har tagit fram. Vi rekommenderar också att de ungdomar som nomineras av föreningar
att ha tävlingsvana och att man tävlar i max 2 grenar/dag. Om den aktive har klarat
rekommendationsgränsen i 1-2 grenar så kan man ställa upp i ytterligare en gren.
Anmälan till Götalandsmästerskapen får endast ske från ansvariga i Västsvenska
Friidrottsförbundet. Anmälan från föreningar ska ske till nedanstående angivna
representanter i Västsvensk Friidrotts Ungdomskommitté. Vid anmälan ska det anges om det
önskas beställning av måltider under tävlingarna. Information om sista datum för anmälan
kommer skickas ut när vi fått inbjudan från arrangerande förening i Göteborg med bland
annat gren- och dagsprogram, måltider etc. Varje geografiskt område ansvarar för transport
och boende till Göteborg. Vi kommer skicka ut förslag till boende för att stärka
sammanhållningen i det nya distriktet.
Västsvenska Friidrottsförbundet står för anmälningsavgifter under GM. Föreningarna
kommer faktureras för kostnaden för måltider. Distriktet kommer ge en kostnadsersättning för
resa och boende till förening. Ersättningen ges per aktiv och utifrån följande riktlinje: en
ledare/1-4 aktiva och 2 ledare/5-8 aktiva per förening.

Västsvenska Friidrottsförbundet / Ungdomskommittén

Claes-Göran Borg
mail: clabbe.borg@gmail.com

ordförande Västsvenska FIF 0708-523354

Anna Hellsten Kronander
Västergötland, Borås 0731-409337
mail: hellstenanna@hotmail.com
Robert Sturesson
Halland, Falkenberg
mail: robertsturesson@icloud.com
Rebecka Söderlund
Bohuslän-Dal, Stenungsund
mail: rebecka.soderlund@hotmail.com

För att bli uttagen så rekommenderar vi följande:
Att den aktive har tävlingsvana och tränar regelbundet
Vi har tagit fram följande rekommendationsgränser för Västsvenska FIFs som kan ge
vägledning för föreningars uttagning till inneGM:
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