
 

SVEALANDSMÄSTERSKAPEN 2023 
Ungdomar 13 – 14 år i Södra Svealands Friidrottsdistrikt 

Information till aktiva, vårdnadshavare & föreningar 
Plats: Sätra Friidrottshall, Stockholm 

När: 18-19mars. Tävlingen startar klockan 12.00 på lördagen och slutar ca 16.00 på söndagen. 

Svealandsmästerskapen är den högsta mästerskapsnivån för ungdomar 13 - 14 år (födda 2009–
2010). I tävlingen utses såväl individuella medaljörer som bästa distrikt. Deltagare tävlar för sina 
föreningar, men anmälan sker distriktsvis. Tävlingen är åldersbunden. Mer info om tävlingen 
finns på https://www.friidrott.se/gotland-stockholm/nyheter-gotland-stockholm/?  

Information laget  
Max tolv aktiva från Södra Svealand tas ut i varje gren (max 3 grenar/person + stafett).  
Uttagningen baseras i första hand på resultat gjorda under inomhussäsongen 2023. Vi utgår från 
den statistik som finns i Svensk Friidrotts resultat- och statistiksystem.  
Ni ser laget i bifogad fil. 
Anmälan enligt laguttagning görs samlat av distriktet 
 
Dagsprogram 
Lördag 18 mars 
Flickor 14 (2009) 200m, 1000m, 60m häck (fö+fi), stav, längd, vikt 
Pojkar 14 (2009) 200m, 1000m, 60m häck (fö+fi), stav, längd, vikt 
Flickor 13 (2010) 200m, 800m, 60m häck (fö+fi), höjd, tresteg, kula 
Pojkar 13 (2010) 200m, 800m, 60m häck (fö+fi), höjd, tresteg, kula 
 
Söndag 19 mars 
Flickor 14 (2009) 60m (fö+fi), höjd, tresteg, kula 
Pojkar 14 (2009) 60m (fö+fi), höjd, tresteg, kula 
Flickor 13 (2010) 60m (fö+fi), stav, längd 
Pojkar 13 (2010) 60m (fö+fi), stav, längd 
 
Boende och mat  
Boende är på Scandic Hotel Kungens kurva, 3,5km från Sätra Friidrottshall, med bil/buss ca 5 min. 
Vi har bokat oss så aktiva bor i fyrbäddsrum (18st rum) och ledare i dubbelrum (20st) - 
huvudlederna gör rumsfördelningen. Priset per person oavsett rum blir 420-450kr, lite beroende 
på hur vi fyller våra rum. Boendekostnaden faktureras respektive förening av Södra Svelands 
friidrottsförbund i efterhand. 
 
Middagsbuffé som är en sportbuffé tillkommer och den kostar ca 100kr 
Stadig vällagad Lunch kommer serveras i hallen av Mann Catering tillsammans med Gotland-
Stockholms Cafépersonal för 95kr/person.  
Vi bokar upp alla måltider för laget och dess ledare med de önskemål om specialkost som 
angivits vid anmälan och detta faktureras också i efterhand till respektive förening. 
 



 
 
 
Transport och kostnad 
Gemensam buss ordnas av Södra Svealands Friidrottsdistrikt. Det kommer vara möjligt att stiga 
på bussen i Arvika, Kil, Karlstad, Kristinehamn, Karlskoga Örebro, Arboga och Västerås och vi 
fyller på med två minibussar från Västerås.  
Meddela på anna.bengtsson@friidrott.se senast den 9 mars vilken påstigningsort ni väljer. 
Reseersättning utgår till er som måste åka en bit för att ta er till en upphämtningsort. 
Turlista 
Arvika  05.00 Buss nummer ett (Viksvallen) 
Kil  05.45 (Järnvägsstationen) 
Karlstad 06.05 (Eva Lisa Holtz Arena) 
Kristinehamn 06.45 (Burger King) 
Karlskoga 07.15 (Karlskoga resecentrum)  
Örebro 07.50 Buss nummer två ansluter (Eurostop – Best Western hotell) 
Arboga 08.20 (Diners) 
Västerås 08.50 Två minibussar ansluter (Schell Rocklunda) 
Stockholm 10.30 
 
Fotografering och sociala medier 
Vi kommer att fota/filma för att lägga upp på vår Facebooksida under tävlingen. Vi önskar att ni 
som vårdnadshavare fyller i bifogad samtyckesblankett som lämnas in till någon av våra 
huvudledare på bussresan upp till Stockholm 
 
Huvudledare och hjälpledare 
Vi kommer ha fyra huvudledare för Södra Svealandslaget. Dessa ledare är huvudansvariga för 
distriktslagets alla deltagare och hjälpledare innan och under Svealandsmästerskapen. 
Du kommer känna igen dessa ledare då de har likadana blå tröjor märkta med Södra 
Svealandsloggan samt texten huvudledare. Huvudledare är Madde Olsson IF Göta, Rebecca 
Edberg KFUM Örebro, Matilda Åkerlund Västerås och Andreas Daun Katrineholm. Det innebär att 
det finns en huvudledare representerad från varje ”gammalt distrikt” (Värmland, Närke, 
Västermanland, Södermanland).  
Utöver huvudledare kommer vi ha 12st hjälpledare. Dessa kommer ha en grå munkjacka som det 
står ledare på ryggen samt samma lagtröjor som laget. Under resan och tävlingshelgen kommer 
de hjälpa och stötta huvudlederna med det som kan behövas med laget och deltagarna. 
 
Alla ledare för Södra Svealands lag har uppvisat utdrag ur belastningsregistret 
På plats i Sätrahallen kommer Södra Svealands ordförande Mats Zetterlund att finnas. Han 
kommer se till att det finns frukt och lättare mellanmål till laget under helgen. Mats kommer 
finnas där Södra Svealands beachflaggor står uppställda som är lagets samlingsplats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hör av er om ni har frågor!  
Friidrottshälsningar 
 
Madde Olsson 
Telefon: 076-311 80 20 
Mail: madde@ifgota.se 
Rebecca Edberg 
Telefon: 0709966689 
Mail: rebecca@kfumorebrofriidrott.se 

Matilda Åkerlund 
Telefon: 070-3937777 
Mail: matildasjostrand@hotmail.com 

Andreas Daun 
Telefon: 0708433899 
Mail: daun.andreas@gmail.com 

 
INFORMATION TILL FÖRENINGAR GÄLLANDE KOSTNAD OCH SUBVENTION 
Svensk friidrott subventionerar varje förening med upp tom max 12 000 kronor för boende och 
mat.  
Gotland-Stockholm kommer att fakturera föreningarna direkt för anmälningsavgift och mat och 
Södra Svealand för boendet. Distriktet Södra Svealand står för kostnaden för stafettlag och 
resekostnaden med bussen, eventuell egen transport till tävlingen står deltagaren för själv om 
inte särskilda skäl godkända av distriktet föreligger.  
 
Det går att ansöka om bidrag för kostnader man som deltagande förening haft  
kopplat till Regionsmästerskapen. Kostnader som är sökbara 2023 är: 
- Måltider 
- Boende 
 I första hand beviljas föreningar som använt sig av arrangörens kost- och logipaket. Föreningar 
som inte använt sig av dessa ska ange i ansökan varför man frångått detta.  
 
Villkor för utbetalning 
Varje deltagande förening ansöker om sina egna kostnader för mästerskapet. I ansökan uppger 
ni antalet individer ert sökte belopp baseras på, inkludera även ledare om sådana följt med.  
Målsättningen är att föreningens ansökan ska handläggas inom 14 arbetsdagar från det att 
ansökan kommit in.  
När du som förening ansöker om ersättning godkänner du också villkoren om att skicka in en 
återrapport. Vid utebliven återrapport riskerar föreningen att bli återbetalningsskyldig och nya 
ansökningar beviljas inte förrän tidigare ansökningar återrapporterats.  
 
Ersättning för ledare 
Som lag kan ni få ersättning för maximalt 3 ledare beroende på hur många deltagarna ni haft 
med. 
• Föreningar som har max 12 deltagare får bidrag för högst 2 ledare. 
• Föreningar som har fler än 12 deltagare kan få ersättning för högst 3 ledare 
 



 
 
 
Hur gör vi för att ansöka? 
• Ansökan om idrottsmedel sker i IdrottOnline i formuläret Aktivitet 22/23 
• I ansökan specificerar ni hur många deltagare och ledare som varit med, varje utlägg samt 
totalbelopp 
• Ansökan och underlag ska skickas in senast 2 veckor efter genomfört mästerskap 
• Behöver ni hjälp kring ansökan finns lathund på hemsidan https://www.friidrott.se/forening-
forbund/forening/driva-och-utveckla-foreningen/aktivitetsstod/ samt via bifogad manual från 
Södra Svealands Friidrottsdistrikt med de summor som gäller för er. 
 
Har ni frågor gällande ansökan om subvention kontakta Frida Hogstrand, Barn- & 
ungdomsansvarig Svenska Friidrottsförbundet. 
076-826 36 38 
frida.hogstrand@friidrott.se 
 
 
 
 
 


