Inbjudan till
Gefle Games 19-21 juli
2013
Välkommen till Gefle Games 2013. Tävlingen är den kända Valbo Games men
med ny huvudman. Som vanligt blir det fina och fartfyllda tävlingar. Årets
upplaga har dessutom flera nya inslag. Lagtävlingar och mångkampsinslag ger
ännu mer spänning, Vi ska göra allt för att du ska trivas och få en fin
tävlingsupplevelse på Gunder Hägg Stadion.
Vi har en väl intrimmad funktionärsstab för att allt ska flyta fint under
tävlingsdagarna.
Vill du tillbringa några extra dagar i Gävle finns mycket att göra. Vi har
Furuviksparken, Sveriges Järnvägsmuseum och runt om i Gästrikland finns
mycket att se och besöka.
Vi hälsar dig och din förening hjärtligt välkommen till Gefle Games 2013.

Gefle IF Friidrott

Grenprogram (OBS – info om lagtävlingar och
mångkamper nedanför matrisen)
Klass

MS
KS

Fredag 19 juli

Lördag 20 juli

Söndag 21 Juli

100 m, 3000 m hinder,

400 m, 1500 m diskus

200 m, 800 m, 3000 m, spjut,
tresteg

400 m, 1500 m, diskus

200 m, 800 m, stav, längd, spjut

100 m, 400 m, 1500 m, längd,
stav, diskus

200 m, 800 m, 110 m häck,

110 m häck, 400 m häck, längd,
höjd, stav, kula, slägga
100 m, 100 m häck,
3000 m hinder,
tresteg, höjd, kula, slägga

P 19

2000 m hinder, slägga

F 19

1500 m hinder, Längd, Slägga

100 m, 400 m, 1500 m, längd,
diskus

300 m häck, höjd, kula, tresteg
200 m, 1500 m, 100 m häck,
300 m häck, höjd, stav, kula,
spjut, tresteg

Klass

Fredag 19 juli

Lördag 20 juli

Söndag 21 juli

P 17

2000 m hinder, stav, slägga

100 m, 400 m, 1500 m, längd,
diskus

200 m, 800 m, 3000 m,

F 17

1500 m hinder,
slägga

100 m, 400 m, 1500 m, längd,
diskus

P 15

1500 m hinder, stav, slägga

100 m, 300 m, längd, diskus

F 15

2000 m, slägga

110 m häck, 300 m häck, höjd,
kula, spjut, tresteg
200 m, 800 m, 100 m häck,
300 m häck, höjd, stav, kula,
spjut, tresteg
800 m, 2000 m, 100 m häck,
300 m häck, höjd, kula, spjut,
tresteg

100 m, 300 m, längd, diskus

800 m, 80 m häck, 300 m häck,
höjd, stav kula, spjut, tresteg

P 13

600 m, 60 m häck, längd,

80 m, 1500 m, stav, kula,

F 13

600 m, 60 m häck, längd,

80 m, 1500 m, höjd, stav,

spjut

kula

P 12

600 m, 60 m häck, höjd

80 m, 1500 m, längd, kula

F 12

600 m, 60 m häck, längd

80 m, 1500 m, höjd, kula

P 11

600 m, 50 m häck, höjd, kula

60 m, längd, boll

F 11

600 m, 50 m häck, höjd, kula

60 m, längd, boll

P 10

600 m, höjd, kula

60 m, längd, boll

F 10

600 m, höjd, kula

60 m, längd, boll

P9

600 m, höjd, kula

60 m, längd,boll

F9

600 m, höjd, kula

60 m, längd,boll

höjd, spjut

Gefle Games Mångkamper för P/F 13-9 år: Alla som startar i våra femkampsgrenar (60 alt
80 m, 600 m, Höjd, Längd och Kula) deltar automatiskt i åldersklassens Femkamp. Ingen extra
anmälan eller avgift och det går att ansluta via efteranmälan.
Gefle Games Lagtävlingar: Som en del av SFIF:satsning på Nya tävlingsformer testar vi under
tävlingen några olika lagtävlingar.
*Längdhopp för ”3-mannalag” (P17-F17-P15-F15)
*Slägga och höjd åldersblandat. (3 pers per lag 19-17-15)
Fullständig information om stafetter och lagtävlingar läggs ut i en separat fil.
Information finaler: 60-100m i samtliga klasser avgörs genom försök- och final. Vid många
deltagare A-B-final
Alla åldersklasser i häcklopp och löpgrenar från 200 m avgörs i seedade finaler. Avprickning sker i
samtliga löpgrenar i samtliga klasser.
Vi strävar efter att så många lopp som möjligt skall genomföras i medvind. Gäller i synnerhet
finalerna.

Anmälan: tas emot via e-post kansliet@gefleif.se . PM och tidsprogram kommer att finnas på
vår hemsida www.gefleiffriidrott.se. Anmälan skall innehålla uppgift om namn, födelseår, gren/ar,
person- eller årsbästa och klubb.
Anmälan skall även innehålla uppgift om kontaktperson med namn, adress och telefon.
I och med att anmälan sker godkänner också den tävlande att dennes namn kommer att
publiceras i resultatlista på Internet.
Sista anmälningsdag: Anmälan skall göras senast tisdag den 9/7 2013.
Alla anmälningar därefter betraktas som efteranmälningar.
Avgifter
Anmälningsavgift…………….. 80 kr/ grenstart
Efteranmälan................... 80 kr + grenstartavgift
Betalning: Alla startavgifter faktureras till de klubbar som under tidigare år har skött sina
betalningar. Vid tveksamheter kontaktar vi berörda klubbar (och det handlar då om ett litet fåtal
klubbar).
Efteranmälan
Ingen garanti finns för start för anmälningar gjorda efter den 9 juli, även om vi så gott det går
Försöker bereda alla intresserade en plats.
Efteranmälan sker via e-post fram till onsdag 17/7 till kansliet@gefleif.se
Därefter endast på tävlingsarenan och då endast i mån av plats.
Kostnad för efteranmälan är grenstartavgift + 80 kr.
Hotell: Vi rekommenderar Scandic Gävle Väst eller Scandic CH, centrala Gävle, 026-495 81 10,
uppge ”Gefle Games” vid bokning.
Husvagn Camping: Engesberg 026-990 25, Furuvik 026-980 28. På parkeringen i anslutning till
Gunder Hägg Stadion finns möjlighet till uppställning av husvagn, dock utan ordnad service.
Ingen avgift.
Mat: Vi erbjuder möjlighet att förbeställa - varm mat (lördag och söndag)
- sallad och/eller baguetter (fredag, lördag och söndag)
Meny: Lördag – lasagne, sallad, bröd och dryck
Söndag – kycklingwok, sallad, bröd och dryck

Pris: 70 kr
Pris: 70 kr

Den varma maten kommer enbart att serveras enligt förbeställning
Lunchen måste förbeställas senast 9/7 och betalas i samband med beställningen.
Sallad: Ost- och skinka – kyckling – greksallad

Pris: 70 kr (inkl. bröd och dryck)

Fylld baguette: salami/brie – ost- o skinka – kyckling/curry.

Pris: 50 kr

Frågor: Frågor kan ställas till Gefle IF:s kansli måndag – fredag kl 09.00-12.00 tel. 026-54 55 50
Vi kommer också att ha ett journummer som ni hittar på vår hemsida. OBS att det numret kan
växla men hemsidan anger det för dagen gällande.
E-post: kansliet@gefleif.se
Hemsida: www.gefleiffriidrott.se. Här hittar du inbjudan, tidsprogram, PM m.m. Här
hittar du också resultaten efter tävlingen.

Hjärtligt välkommen!
Gefle IF Friidrott

