Götas Ungdomsspel inomhus 2013
IF Göta Karlstad hälsar varmt
välkomna till en av Sveriges största
inomhustävlingar i friidrott!
Den 26-27 januari står Våxnäshallen i Karlstad återigen i
centrum för två späckade dagar av friidrottsfest. Förra året
besökte över 40 föreningar från hela landet tävlingen och
många fina resultat noterades. Även i år bjuder vi in alla från
nio år till seniorer och fortsatt erbjuds ett stort grenutbud.
Tack vare gott samarbete med Scandic lokalt kan vi erbjuda
ett närliggande boende till attraktivt pris. Välkommen att slå
dina personliga rekord i friidrottens stad!

Inbjudan 26-27 januari 2013
Plats:

Våxnäshallen i Karlstad

Tid:

Tävlingarna startar ca kl 9.30 och avslutas ca kl 19.00 lördag och 18.00
på söndagen.

Grenar:

Se baksidan.

Anmälan:

Skall vara IF Göta Karlstad tillhanda senast 16 januari via e-post.

E-post:

gus@ifgota.se
Ange ÅB eller PB på 60 m H, 200 m och 800 m för rättvis seedning!

Avgift:

60 kr/gren och deltagare insätts på vårt postgiro 47 37 91-2, alternativt
faktura efter tävling. Efteranmälan i mån av plats mot en avgift av 120 kr.
Dagens rätt serveras båda dagarna för ca 60 kr! Det finns också kiosk
med dricka, kaffe, korv och godis.

Försäljning:
PM och tidsprogram:

Kommer att finnas på vår hemsida www.ifgota.se från och med tisdag
22 januari.

Priser:

De sex främsta i varje gren får pris. I seniorklasserna de tre främsta.
Lagpriser till de tre främsta klubbarna. Rekordpriser!

Logi:

Scandic Hotel Klarälven, 054-776 45 00, har specialerbjudande på logi.
enkelrum: 690 kr, dubbelrum: 790 kr och trippelrum: 990 kr.
Ange Götas Ungdomsspel vid bokning. För övriga alternativ,
kontakta kansliet.

Frågor:

Besök www.ifgota.se eller ring kansliet på 054-21 23 27

Grenprogram
Lördag 26 januari
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F17
KS
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P17
MS

Söndag 27 januari
60 m, 600 m, höjd, längd, kula

60 m, 600 m, höjd, längd, kula
200 m, höjd, kula
60 m, 800 m, längd
200 m, höjd, kula
60 m, 1000 m, längd, kula
200 m, 60 m H, höjd, stav
200 m, 1500 m, 60 m H, höjd, stav
1500 m, 60 m H, höjd, stav
60 m, 600 m, höjd, längd, kula
60 m, 600 m, längd
200 m, höjd, kula
60 m, 800 m, längd
200 m, 60 m H, höjd,
60 m, 1000 m, stav, längd, kula
60 m, 800 m, stav, längd, kula
60 m, stav, längd

60 m, 600 m, längd
200 m, höjd, kula
60 m, 800 m, längd
200 m, 60 m H, höjd
60 m, 1000 m, längd, kula
60 m, 800 m, längd, kula
60 m, längd, kula
60 m, 600 m, höjd, längd, kula
200 m, höjd, kula
60 m, 800 m, längd
200 m, höjd, kula
60 m, 1000 m, längd, kula
200 m, 60 m H, höjd
200 m, 1500 m, 60 m H, höjd
1500 m, 60 m H, höjd, kula

