
 

 

 

Inbjudan till Världsungdomsspelen 2018 med Göta 
 

Häng med till Sveriges största friidrottstävling Världsungdomsspelen 29juni-1juli! 

Med över 3500 aktiva från 20 talet länder varje år är ”VU” Sveriges i särklass största friidrottstävling. 

Detta tilsammans med att arrangören bjuder på gratis inträde till nöjesparken Liseberg gör detta till 

en mycket uppskattad tävlingsresa år efter år. Som tradition fixar vi i Göta en tävlingsresa ner i ett 

gäng minibussar och bor i på en skola och har en härlig helg, så även i år! 

 

Upplägget för helgen ser ut som följande! 

Transporterna kommer gå ner mot Göteborg torsdag eftermiddag och fredag förmiddag. Hem på 

söndag kväll.  

Tävlingarna sker inne på Nya Ullevi och sker mot absolut tuffast tänkbara motstånd i alla grenar och 

klasser! Vissa grenar har till och med kvalgränser. 

Boende blir på skola med gångavstång till tävlingarna. Vi sover på medhavda madrasser. 

Mat – Frukost köper Göta in till skolan så det finns till alla under hela helgen. Fredagskvällen har vi 

vår Göta-grillkväll som alla Götister är välkomna till, även de som väljer att inte bo på skolan. Tidigare 

år har vi haft den på lördagskvällen men i år kör vi alltså fredag kväll så det möjliggör en tur till 

Lisseberg lördag kväll lite lättare. Matpengar måste således ta med för:  

Lunch fredag, lördag och söndag (lunch på arenan kostar 75 kr) 

Middag torsdag, lördag sam på väg hem söndag.  

Åldrar Världsungdomsspelen är en tävling för ungdomar 12 år (-06) och äldre. 

Anmälan skickas in så snart som möjligt, absolut senast 7 till Tony.harborn@ifgota.se med kopia till 

johan.engberg@ifgota.se och  felix@ifgota.se som kommer ansvara på plats i Göteborg. Utöver det 

vanliga med namn, ålder, klass, grenar och sb/pb meddela även om ni vill bo med Göta på skolan. 

 

Paketpris 500kr 

För elitaktiva som önskar bo på hotell för egenkostnad så kan vi försöka hjälpa till med att hitta 

hotellrum. Men var ute i god tid då hotellrum i Göteborg tar slut väldigt tidigt denna helg!  

Mer info på www.ifgota.se/tavling under Världsungdomsspelen  
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