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   Arrangör; 
 

 
                                SKELLEFTEÅ                 FRIIDROTT 

 
                       www.aikfriidrott 

Vinn en TV!  
 
 
Vi lottar ut en varje tävlingsdag. Förutsättningen är att du deltar i 
minst två grenar. 
 



 

Skelleftespelen och UDM, Final NLGP 
 
31 juli -1 augusti  2004,  Norrvalla IP 
 
Preliminärt program 
Grenprogram lördag  31/7 start 12.00  (Ungdoms-DM för F13-F17+P13-P17) 
M  100 m, 400 m, 1500 m, 400 m h, stav, längd, slägga, spjut 
P19  100 m, 400 m, 1500 m, 300 m h, stav, längd, slägga, spjut 
P17  100 m, 400 m, 1500 m, 300 m h, stav, längd, slägga, spjut 
P15  100 m 800 m, 300 m h, stav, längd, slägga, spjut 
P13  80 m, 800 m, stav, längd, slägga, spjut 
P11  60 m, längd, boll (300g)     
K  100 m, 400 m, 1500 m, 400 m h, stav, längd, slägga, spjut 
F19  100 m, 400 m, 1500 m, 300 m h, stav, längd, slägga, spjut  
F17  100 m, 400 m, 1500 m, 300 m h, stav, längd, slägga, spjut 
F15  100 m, 800 m, 300 m h, stav, längd, slägga, spjut 
F13  80 m, 800 m, stav, längd, slägga, spjut 
F11   60 m, längd, boll (300g)     
 
Grenprogram söndag  1/8 start 11.00   
M  200 m, 800 m, 5000 m, 110 m h, höjd, tresteg, kula, diskus 
M22  200 m, 800 m, 5000 m, 110 m h, höjd, tresteg, kula, diskus 
P17  200 m, 800m, 3000 m, 110 m h, höjd, tresteg, kula, diskus  
P15  300 m, 2000 m, 100 m h, höjd, tresteg, kula, diskus  
P13  200 m, 1500 m, 60 m h, höjd, tresteg, kula, diskus  
P11  60 m h, 600 m, kula 
K 200 m, 800 m, 5000 m, 100 m h, höjd, tresteg, kula, diskus 
K22 200 m, 800 m, 5000 m, 100 m h, höjd, tresteg, kula, diskus 
F17 200 m, 800 m, 3000 m, 100 m h, höjd, tresteg, kula, diskus  
F15  300 m, 2000 m, 80 m h, höjd, tresteg, kula, diskus  
F13  200 m, 1500 m, 60 m h, höjd, tresteg, kula, diskus  
F11  60 m h, 600 m, kula 
 
UNGDOMS-DM markerade med fet stil . UNDERSTRUKNA GRENAR ingår i VF:s 
ungdomscup enl. program för resp. åldersgrupp. NLGP markerade med kursiv stil. 
 
Anmälan: Senast den 26 juli 2004  till Skellefteå AIK Friidrott, Mossgatan 27, 931 70 

Skellefteå, telefon 0910-14330-32, fax 0910-775408,  
 e-mail anmalan@aikfriidrott.com.  
OBS! I och med anmälan godkänner den aktive publiceringen av sitt namn och sina 

resultat på internet. 
Anm. avg.: Ungdomar 40 kr, Seniorer 60 kr. Insättes samtidigt som anmälan på pg  45 25 11- 9 

(Skellefteå AIK Friidrott) 
 
Skelleftespelen ingår i Ungdomscup (UC 5) och Västerbottens Grand Prix (5000m) 
 

Välkommen med din anmälan! 


