OBS! UPPDATERAT GRENPROGRAM PER 19 JANUARI 2010

Ericsson Globe onsdag 10 februari 2010
Inbjudan till ungdomsstafett och förtävlingarna
GE Galan är en av världens bästa inomhusgalor i friidrott. Sedan premiären 1990 har publiken i Globen
fått uppleva inte mindre än 7 världsrekord och 26 svenska rekord. Även de som tävlar i GE Galans ungdomsstafett och förtävlingar har möjligheten att nå goda resultat på Globens snabba banor.
Nationella förtävlingarna börjar ca. kl 16.00 och har följande grenar:
Män: 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m H, Längd, Höjd
Kvinnor: 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, Längd
Ungdomsstafett - P/F 13
Stafettlöpning 4 x 200 m för pojkar och flickor 13 år. Varje lag består av två pojkar och två flickor.
Försök under förtävlingarna (ca. 17.15) och final under huvudtävlingen. De sex bästa tiderna i försökstävlingarna till final! Varje förening får ställa upp med max. två lag.
Förutom de fyra deltagarna i laget får en ledare / tränare och två reserver från varje förening tillgång till
sittplats på plan C under GE Galans huvudtävling. OBS! Max två reserver per förening, ej per lag!
Testa 4 x 200 för P/F 13 vid Lilla GE Galan i Sätra Hall lördag 30 januari! Läs mer på www.gegalan.se
Anmälan i individuella grenar ska innehålla namn, klubb, födelseår, årsbästa och personligt rekord.
Anmälan till ungdomsstafetten och de nationella förtävlingarna ska göras skriftligen via e-mail, info@
gegalan.se eller fax 08-664 38 22 och ska vara arrangören tillhanda senast måndag den 1 februari
2010 kl 12.00.
Vid anmälan ange dessutom kontaktperson (namn, telefon/mobiltelefon, e-mail), detta gäller både förtävlingarna och ungdomsstafetten.
Anmälningsavgiften är 150 kr per start i individuell gren och 250 kr per stafettlag.
Anmälningsavgiften betalas in på plusgiro 442 75 84-0
Preliminära startlistor, Tävlings-PM och tidsprogram finns på www.gegalan.se från onsdag 3 februari.
Arrangören förbehåller sig rätten att begränsa antalet startande samt att göra förändringar i tävlingsprogrammet.
För anmälda och av arrangören bekräftade deltagare som uteblir utan att senast tisdag 9 februari kl
17.00 lämna återbud per telefon 08 – 545 664 40 eller fax 08 – 664 38 22 eller e-mail info@gegalan.se
utgår en ”trasselavgift” på 500 kr.
OBS! När det gäller entrébiljetter (förutom det som anges ovan under Ungdomstafetten) till ledare,
tränare och föräldrar hänvisas till Globens biljettförsäljning www.globearenas.se eller föreningserbjudandet till friidrottsklubbar. De senaste åren har GE Galan varit slutsåld.
Köp biljett omgående om du vill vara säker på en plats!
Information: Anders Tallgren, telefon 08 – 545 664 49
Arrangörer: Hässelby SK och Spårvägens FK			
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