
Det preliminära Distriktslaget till Svealandsmästerskapen i Eskilstuna 
10-11 september presenteras 

Uttagningsansvariga Fredrick Ekholm, John Håkansson och Sara Wilkinson presenterar 08fri.s 
distriktslag 13 - 14 år som tävlar i Svealandsmästerskapen i Eskilstuna 10-11 september. 

 

Vilka som tagits ut återfinns i bifogat PDF-dokument längst ner på denna sida. 

Bekräfta er medverkan! 

Det är viktigt att alla uttagna bekräftar sin medverkan senast SÖNDAG 28 augusti kl 20.00, till 
uttagningsansvariga via mail till svealands2022@gmail.com 

Bekräftelse sker i samråd med målsman och föreningstränare/-ledare. 

Bifoga svar på följande i din bekräftelse: 

1. Namn, klubb och klass på den aktive 
2. Kontaktuppgifter till målsman (namn, telefon och mailadress) 
3. Tacka ja eller nej till samtliga grenar ni är uttagna till 
4. Anmäla intresse i ytterligare gren/ar om du har mindre än fyra (vi kan anmäla max 8 per gren) 
5. Anmäl eventuella allergier 
6. Anmäl annat viktigt för oss att veta om den aktive 
7. Anmäl om du åker med bussen till och från Eskilstuna eller privat någon väg 

Utebliven bekräftelse innebär att man ställer sin plats till förfogande för någon annan. 

Deltagaravgift 

Den samlade kostnaden (startavgifter, resa, boende, mat, T-shirt, mm) för distrikt lagets deltagare 
fördelas per aktiv och debiteras respektive förening i efterhand. Respektive förening bestämmer därefter 
om hela avgiften vidarefaktureras till den aktive eller om föreningen står för hela eller delar av kostnaden. 
Stäm därför av med er förening vad som gäller hos er, så att ni vet detta innan ni bekräftar ert 
deltagande. Det finns möjlighet till ersättning för deltagande föreningar att söka genom SFIF. Information 
om ersättning finns på arrangörens hemsida: 
https://www.rabyrekarne.se/tavlingar/svealandsmasterskapen2022/ 

Den totala kostnaden per aktiv uppskattas uppgå till ca 1700 kr och kommer att tas ut oberoende om den 
aktive väljer att avstå från den gemensamma bussresan och/eller boendet. Denna summa kan justeras 
något efter att alla anmälningar kommit in och slutsumman mailas ut till alla deltagare. 

Utresa 

Lördagen den 10 september kl. 07.30. Samling kl. 07.00 på stora parkeringen vid Sätra friidrottshall, på 
Eksätravägen. 

Hemresa 

Söndagen den 11 september direkt efter tävlingarna som slutar cirka 18.00. Bussen går till Sätrahallen. 

Boende/mat 

mailto:svealands2022@gmail.com
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Laget bor tillsammans på Vilsta Sporthotell. https://vilstasporthotell.se/    
 Boende i flerbäddsrum (2-6 personer), inkl. tacobuffé lördag kväll samt frukost söndag. Lunch 
serveras båda dagarna. Varm lunch serveras ca 200m från arenan, inkl. måltidsdryck, sallad, bröd och 
kaffe. 

Eftersom att det är långa tävlingsdagar rekommenderas fickpengar till extra mellanmål under helgen samt 
till något att äta söndag eftermiddag innan hemresa. Ingen middag serveras på söndag. 

Medföljande ledare 

Fredrick Ekholm, John Håkansson och Sara Wilkinson är ansvariga lagledare för Stockholmslaget, vilket 
innebär ansvar för ungdomarna och laget som helhet samt de praktiska delarna under resan.  
 Med på resan finns även en lagledare för varje åldersklass, samt ett tränarteam som hjälper till att 
coacha på plats. Det finns möjlighet att anmäla intresse att åka med som ledare/coach, kontakta oss på 
svealands2022@gmail.com om du är intresserad av att vara ledare/coach. 

Tävlingsinformation från arrangören 
 
Tävlingen sker på Ekängens friidrottsarena, Eskilstuna.  

https://www.rabyrekarne.se/tavlingar/svealandsmasterskapen2022/ 

OBS! För alla medföljande ledare 

Samtliga ledare som reser och bor med laget ska visa upp ett begränsat registerutdrag. Läs mer nedan 
om hur ni går tillväga.*  
Vi uppskattar att alla medföljande tränare och föräldrar som finns på plats i Eskilstuna hjälps åt för att på 
bästa sätt ta hand om och heja på alla våra ungdomar! 

Regler 

Aktiv som ingår i laget, men är uttagen i tre grenar eller mindre, kan i samråd med 08fri.s 
uttagningsansvarige även anmälas i ytterligare gren (i mån av plats, tidsprogram mm). Intresse om detta 
meddelas i samband med bekräftelse om deltagande i mästerskapet. För att slippa höga 
efteranmälningsavgifter kommer 08fri. inte att godkänna några efteranmälningar. 

Återbud 

På grund av arrangörens avbokningsregler kommer 08fri. att debitera eventuella återbud som sker efter 2 
september. Vid sjukdom ska läkarintyg uppvisas. 

Frågor 

Frågor besvaras i första hand av: Sara Wilkinson, 0708-446 647, eller mail svealands2022@gmail.com 

* Så visar du upp ditt begränsade registerutdrag 

Registerutdraget visas upp för 08fri.s verksamhetschef Bo Wikmark eller Ansvarig ledare, Sara Wilkinson 
som gör en notering om att utdraget är uppvisat. Inga utdrag sparas hos 08fri. utan återlämnas till ägaren 
av utdraget direkt efter uppvisandet. Kom ihåg att INTE öppna kuvertet innan uppvisning. 

Läs mer om hantering av begränsat registerutdrag på Svensk Friidrotts hemsida. Kontakta Bo Wikmark, 
via e-post: bo.wikmark@08fri.se eller telefon 070-594 45 24 om ni har några ytterligare funderingar kring 
detta. 
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