
 

Luleå Friidrottsförening inbjuder till lagmatch ! 

Söndagen den 27 maj 2012, Skogsvallen Luleå. 

Första start klockan 11:00. 

Bottniska Kampen. 
 

Nu har ni chansen att i dam- och herrlag tävla mot Norr- och Västerbottens bästa 
föreningar. Samla ihop ett lag och anmäl ett lag i vardera klassen, eller gå ihop flera 

föreningar för att ge så många som möjligt chans att tävla tillsammans. Tävlingarna 
arrangeras på ett enkelt sätt och då dubbleringar är tillåtna går det att tävla med blott 

fyra deltagare per förening. 

 

Grenprogram 

100 m, 400 m häck, 400 m, 1500 m, längd, höjd, slägga, spjut och stafett 4x100 m. 

  

Sammansättning av lag 

Varje lag representeras av en deltagare per individuell gren samt ett stafettlag. En och 

samma person får delta i högst två individuella grenar + stafett per tävlingsdag. I 

division II kan aktiva från fler än en förening bilda ett gemensamt lag.  

 

Poängräkning 

I varje gren delas placeringspoäng ut för placering, utifrån antalet anmälda lag i 

gruppen. (Vid 6 anmälda lag ger alltså grenseger 6 poäng, andraplats 5 poäng o.s.v.) För 

att ge poäng måste den aktive få ett giltigt resultat i grenen. 

Om två lag uppnår samma totalpoäng placeras laget med flest grensegrar först. 

 

Funktionärer 

Varje deltagande lag ska ha två medföljande funktionärer till tävlingen. Fördelningen 

meddelas i tävlingens PM 

 

Anmälan och deltagaravgift 

Anmälan skickas in senast den 11 maj till Luleå Friidrott. Anmälan ska innehålla följande 

uppgifter: Vilken/vilka föreningar anmälan avser samt namn och kontaktuppgifter till 

ansvarig lagledare.  

Senast fyra dagar före tävlingsdag ska preliminär laguppställning skickas in till 

arrangören. Ändringar i denna laguppställning kan göras på tävlingsdagen fram till en 

timme före första start. 

Anmälan via e-mail till:  inomhustavling@gmail.com 

mailto:inomhustavling@gmail.com


Avgiften 500 betalas vid anmälan till Luleå Friidrottsförening, Plusgiro: 629312-0. 

 

Upplysningar 
Tävlingskommitté: Dennis Strömbäck (efter 20.00) 070-714 05 96 
Information: Bo Wallbing-Lövgren 070-634 66 04 
Luleå Friidrotts kansli: (mån-tors 09.15-13-15) 0920-945 98 

 

Luleå Friidrottsförening 

Arcusvägen 61 

975 94 Luleå 

lulea.friidrottsforening@telia.com 

 


