
- A European Athletics Outdoor Classic Permit Meeting
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Herrar: 100m, 800m, 1500m, ���MH�Längdhopp, Diskus 
Damer: 400m, 800m, 3000m, ���MH�Längdhopp, Kula, Slägga
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Classic
(€ 500, € 400, € 300, 
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Arena 
SlottsSkogsvallen, Göteborg, SverigE

Hemsida
www.folksamgp.se/GoteborgGP/ 

Kontaktperson aktiva 
Mario Bassani 
Telefon: +4670-485 00 01 
Telefon: +13107091796  
E-mail: goteborg_gp@goteborgfriidrott.se

Agenter, tränare och aktiva

VÄLKOMNA TILL GÖTEBORG
FRIIDROTT GRAND PRIX
16 AUGUSTI 2019

http://folksamgp.se/GoteborgGP/2019/
mailto:goteborg_gp@goteborgfriidrott.se


Välkommen med din anmälan 
till Göteborg Friidrott Grand Prix, 
fredag den 16 augusti på SlottSskogsvallen!
Vi vill ge Sveriges främsta friidrottare chansen att tävla mot bra internationellt 
motstånd på hemmaplan och 2019 gör vi en extra satsning för att få större andel 
svenska friidrottare med på Göteborg Friidrott GP, som är klassat som ett EAA Classic 
Event. Vi kommer endast bekräfta svenska friidrottare före den 1 juli. Först efter det 
börjar vi bekräfta andra nationers tävlande. 

Huvudprogram 2019, (ca kl 18-20) 
Herrar: 100m, 800m, 1500m, 400mh, Stavhopp, Längdhopp, Diskus 
Damer: 400m, 800m, 3000m, 400mh, Längdhopp, Kula, Slägga

Resesubvention, transportservice, boende och mat kan ingå för tävlande i huvudprogrammet.

För dig som vill tävla i det TV-sända huvudprogrammet: 

- Har du en manager anmäler hen intresse likt tidigare år genom att kontakta vår aktivas
kontakt Mario Bassani, senast 1 juli.

- Har du ingen manager behöver du eller din coach fylla i detta formuläret senast 1 juli.
Efter det skickar vi ut svar / ett enkelt digitalt avtal, och när det är signerat är du
bekräftad till en gren i huvudprogrammet.

- Öppen anmälan via trackandfield.se senast 4 augusti. (Efteranmälan i mån av plats
senast 11 augusti). Vi hoppas på många tävlande och vid behov kan det bli aktuellt att
begränsa antalet deltagare per gren, vilket vi förbehåller oss rätten till.

Tävlings-PM och annan info presenteras närmare tävlingen på hemsidan folksamgp.se 

Välkomna!

För/Efter-program 2019, (ca kl 17-18 & 20-21) 
Herrar: 800m, 1500m, 3000m, Tresteg, Höjd�,ULA
Damer: ���M�800m, 1500m, Stavhopp�%ISKUS

Farthållning tillhandahålls i alla heat över 800m och längre. För/Efter-program hanteras 
som en nationell tävling dvs inga prispengar, resesubvention, boende eller mat.

För dig som vill tävla i för/efter-programmet: 

http://folksamgp.se/GoteborgGP/2019/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRdIMG_R3kV3N20-CrIaysqAAWqhNpHZpFlYyqhS63Ws9lJA/viewform
mailto:goteborg_gp@goteborgfriidrott.se

