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GREN- OCH ANMÄLNINGSINFORMATION (se även nästa blad) 
 
SKELLEFTESPELEN med Öppna NORRLANDSMÄSTERSKAPEN och Distriktskamp 15 – 
17 år samt UDM för Västerbotten 
 
30 - 31 juli  2005, Norrvalla IP i Skellefteå 
Grenprogram lördag 30/7 start 11.00 
M /NLM 100m, 400m, 1500m, 10000m, 400m h, 3000m h, stav, tresteg, slägga, spjut 
P19  slägga 
P17  100m, 400m, 1500m, 300m h, 2000m h, stav, tresteg, slägga, spjut 
P15  100m, 300m h, 1500m h, stav, tresteg, slägga, spjut 
P13  80m, 1500m, stav, tresteg, slägga, spjut 
 
K  NLM 100m, 400m, 1500m, 10000m, 400m h, 3000m h, stav, tresteg, slägga, spjut 
F17  100m, 400m, 1500m, 300m h, 2000m h, stav, tresteg, slägga, spjut 
F15  100m, 300m h, 1500m h, stav, tresteg, slägga, spjut 
F13  80m, 1500m, stav, tresteg, slägga, spjut 
 
Grenprogram söndag  31/7 start 10.00  
M/NLM 200m, 800m, 5000m, 110m h, höjd, längd, kula, diskus  
P19 110m h, kula, diskus 
P17  200m, 800m, 3000m, 110m h, höjd, längd, kula, diskus  
P15  300m, 800m, 2000m, 100m h, höjd, längd, kula, diskus  
P13  200m, 800m, 60m h, höjd, längd, kula, diskus  
 
K/NLM 200m, 800m, 5000m, 100m h, höjd, längd, kula, diskus  
F17 200m, 800m, 3000m, 100m h, höjd, längd, kula, diskus  
F15  300m, 800m, 2000m, 80m h, höjd, längd, kula, diskus  
F13  200m, 800m, 60m h, höjd, längd, kula, diskus 
 
UNGDOMS-DM-grenar markerade med fet stil 
NORRLANDS-GP grenar markerade med kursiv stil. 
 
Anmälan: Senast den 20 juli 2005  till Skellefteå AIK Friidrott, Mossgatan 27, 931 70 

Skellefteå, telefon 0910-14330-32, fax 0910-775408,  Efteranmälan mottages 
endast i mån av plats, anmäl dig/er därför inom utsatt tid!  

 e-mail anmalan@aikfriidrott.com.  
OBS! I och med anmälan godkänner den aktive publiceringen av sitt namn och sina 

resultat på internet. 
Anm. avg.: 75 kr per gren för seniorer och P19.  50 kr per gren för PF15-PF17. 
 40 kr för PF13. Efteranmälan mot dubbel avgift! 
Insättes samtidigt som anmälan på pg 45 25 11- 9 (Skellefteå AIK Friidrott) 
 
Skelleftespelen ingår i Norrlands-Grand Prix!  
 
 
 
 



 
KOST och LOGI  
 
Bindande anmälan gäller på kost och logidelen. Och måste ske i samband med övriga anmälan, 
senast 20 juli. 
 
Logimöjligheter finns på Kanalskolan, hårt underlag. 
 
Priset är 50:- person och natt. ANGE noggrant önskat antal övernattningar gällande fre/lördag 
samt lördag/söndag. Bindande anmälan gäller 
 
Frukost serveras i Kanalskolans matsal till ett pris av 45:- per person och dag. 
 
Middag serveras på restaurang Köket, i mycket nära anslutning till arenan. Preliminärt kommer 
middagen att finnas tillgänglig 16-18, på lördag kväll. Middagspriset är 60:- per person. 
 
Total kostnad för ovanstående kost och logi blir således 250 :- per person, för två frukostar, en 
middag samt två övernattningar! 
 
Lunchlådor kan också beställas, som serveras på arenan, dagtid. Priset per portion är 40:-. 
 
PRISER och UTLOTTNINGAR 
 
Traditionell 1-3 pris i alla klasser utom FP15 och PF17, där även 4-6 får minnesplakett (speciella 
regler för UDM) 
 
 
Utlottning av en TV-apparat och MP3 spelare, kommer att ske varje tävlingsdag, för de som 
deltagit i minst två grenar. 
 
 
Utlottning av 4 st MP3 spelare, kommer att ske bland de som vinner en Norrlands-GP gren!(två 
till dam- respektive herrklassen) OBS! Närvaro vid GP Finalen i Skellefteå är ett måste, för att 
man ska vara med i utlottningen! 
 
FÖRSÄLJNING 
 
Förutom traditionell kioskförsäljning kommer även lunchlådor att försäljas på arenan, dagtid. 
OBS! Begränsat antal för lös försäljning (det mesta kommer att tillverkas mot beställning). 
 
Vidare är det preliminärt klart att visning och försäljning av friidrottsskor skall ske på arenan. 
 
 
 

VARMT VÄLKOMNA MED ER ANMÄLAN! 


