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PLATS: GEFLE IF:s KANSLI, GAVLEHOV
Hur vill vi tävla i Gästrikland under 2019? Det är huvudfrågan när vi samlas för en planeringskväll
med Gästriklands Friidrottsförbund och distriktets föreningar. Vi har ett antal funderingar och
möjligheter som vi måste ta ställning till. Vi står också inför ett år då U23-EM kommer att märkas
och dominera på många sätt.
Till mötet vill vi att både styrelse och tränare kommer. Vi upplever nämligen att flera föreningar inte
går i takt med tränarna och vi vill att de försöker tala med en röst.
En beskrivning av läget:
*Efter förra vinterns 9 tävlingsdagar och 6 arrangemang, finns inför 2019 endast en tävlingshelg
med två tävlingsdagar. Och – dessa två dagar kommer redan i december.
*Vid ett par arrangemang saknades grupper av aktiva som valde andra tävlingar i andra hallar.
*Gästrike Cup, menad som en instegstävling, blev också bortvald av flera tränare och grupper.
*minicuperna, för de yngsta, blev inte uppmärksammade och missades av många aktiva, ledare och
föreningar.
*Utomhus tävlades det ytterst lite i distriktet. Mycket berodde på upprustningen av Gunder Hägg
Stadion men det var endast Hedesunda IF som arrade en nationell tävling. IF Skade, Gefle IF och
Högbo GIF ställde samtliga in sina traditionella tävlingar. Hur skall det bli 2019?
*Positivt var det faktum att Högbo GIF åter genomförde en mångkamp för ungdom och sina våroch höstkilometrar. Men deltagandet kunde vara bättre från övriga föreningar.
*Mer positivt. Gefle IF lyckades genomföra tre DM-kvällar och 2 Castorama, trots arenaproblemen.
*Långlöparverksamheten fungerade, mycket tack vare Hemlingby LK, och med god hjälp av Gävle
OK och Gävle Skidkamrater. Sena utlysningar, beroende på upprustningen, kan dock undvikas
2019.
Mötet är på inget sätt menat att peka finger åt någon förening, grupp eller person. Alla berörda
jobbar ideellt och med stort hjärta!
Så frågorna vi ställer är
–
–
–
–
–
–
–
–

Hur vill vi tävla i Gästrikland under 2019, både inne och ute?
Skall Gästrike Cup vara kvar eller förändras?
Hur skall vi lägga upp uteverksamheten i samband med U23-EM?
Vilka nationella tävlingar kommer att genomföras 2019?
Info från U23-organisationen.
Ansvariga ledare till Svealandsmästerskapen inne och ute. (födda 2005-2006).
Info från SFIF.
Övrigt.

Anmälan:
Föreningsvis till Mats Åkerlind senast 22/11, via e-post ”mats.akerlind@gastrikefriidrott.se”

