Stafett-SM i Göteborg den 26–27 maj, 2018
Helgen den 26–27 maj 2018 avgörs Stafett-SM nere i Göteborg, Slottsskogsvallen. Turebergs
Friidrottsklubb skickar iväg 12 lag som är med och gör upp om medaljerna. Totalt är det 34 aktiva, 1
tränare och 2 ledare. Truppen består av tränare Ingemar Ztorm, lagledare Helena Liljegren och Anita
Billing. Aktiva utgörs av Alice Berg, Clara Billing, Ida Winther, Jennifer Ravelius, Linnea Ericsson
Bäckvall, Maja Sund, Moa Nyström, Parya Darvishi Gaziani, Vanna Ullén, Hedda Folkhage, Amanuel
Gergis, Andreas Almgren, Ben Mullen, Daniel Lundgren, Dennis Wikström-Roos, Edvin Hagberg, Emil
Johansson, Emil Winther, Erik Ahlfont, Esbjörn Eriksson, Filip Engström, Filip Nyström, Hugo
Lliljegren, Hugo Olsson, Isak Franzén, Hugo Winther, Johan Eriksson, Napoleon Solomon, Robin
Johansson, Staffan Risberg, Teo Paganus och Tim Sundström.
Transport och boende
Vi åker ifrån Sollentunavallen, övre parkeringen klockan 14.00 fredagen den 25 maj. Se till att komma
15min innan så vi hinner packa in i bussen i lugn och ro. Vi beräknas vara framme i Göteborg till
senast 20.00. Vi kommer att bo på Spar Hotell Majorna, därifrån är det en kort transportsträcka till
tävlingsarenan. Bussen kommer kunna göra en färd till och från arenan, tider kommer bestämmas på
plats. Skulle dessa tider inte passa på är det Spårvagn och linje 3 som gäller, resan tar ca 21min till
Slottsskogsvallen.
Mat
Tävlingarna avgörs under lördagen och söndagen på Slottsskogsvallen, vi kommer att förbeställa
lunch. Middag kommer att bokas på lördagen, plats och tid ges på bussen ner till Göteborg. Vi åker
hem direkt efter avslutade tävlingar, ca 16.00. Vi kommer äta middag på vägen och beräknas vara
hemma klockan 22.00 i Sollentuna på söndagen.
SM-policy
Då det är SM så gäller Turebergs SM-policy som innebär att du som aktiv ska tävla, värma upp och vid
eventuell prisutdelning har Turebergskläder på dig. Har du inga Turebergskläder är det högtid att
beställa dessa, gå in på hemsidan och gör det samt ring till Errea (de finns i Sollentuna) och fråga om
de kan skynda på beställningen.
Övrigt






På arenan kommer vi försöka göra plats för Tureberg, så vi har en tydlig samlingspunkt.
Vi har två lagledare på plats, de kommer ansvara för några lag. Vilket lag de ansvarar över ges
på bussen ner till Göteborg. Lagledarna löser akuta frågor som inlämning av laguppställning,
överklaga vid ev. diskning med mera.
Information hittar ni på
http://www.smfriidrott.com/tavling/stafett-sm-2018
Skulle det vara några frågor eller oklarheter så är det bara att höra av sig.

Önskar er ett stort lycka till!
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