BARENTSKAMPEN I PITEÅ
2004-07-01

Till aktiva friidrottare och ledare i Västerbotten och Norrbotten
Barentskampen (Kalottkampen) i friidrott 10-11 juli
Här följer aktuell information och lite historik om Kalottkampen som tävlingen hette ända fram till 2002.
Anledningen till namnbytet är att Ryssland numera inbjuds till tävlingarna (inte med 2004) och även att det anses
vara lättare att få sponsorer om namnet ändras.

Kalottkampen med långa traditioner och laganda
Kalottkampen är en tävling med långa traditioner och har genom åren varit en av friidrottssäsongens höjdpunkter i norra
Finland, Norge och Sverige. Under 1970- och 1980-talet var även Island med 11 gånger. Från ledares och aktivas sida har
det vid många tillfällen framkommit hur högt man värderar tävlingen. Dels ger den ett bra tävlingstillfälle i bra konkurrens
men viktigast för många är den laganda som skapats bland de aktiva. Det brukar vara fin stämning både på och utanför
idrottsplatsen och deltagarna knyter många kontakter med sina nordiska vänner.
Totalt innan Barentskampen i Piteå 2004 har det arrangerats 60 Kalottkamper och vid 45 av dessa kamper har kvinnor fått
vara med (premiär 1955). Redan 1938 startade det med en herrmatch mellan Nord-Norge och Nord-Sverige i Narvik med
Norge (!) som överlägsen segrare. Totalt på herrsidan har Finland vunnit 42 gånger, Sverige 15, Island 2 och Norge 1 gång.
På kvinnliga sidan har Finland vunnit vid 26 tillfällen, Norge har 7 segrar, Island 6 och Sverige 6 segrar.. Hör gärna av dig
till Ivar om du är intresserad av Kalottkampens historia. Han har alla svenska resultat, referat från tävlingar osv.

Pudasjärvi 2003
Vid Barentskampen i Pudasjärvi, Finland 2003 gjorde det svenska laget en fin insats och vann både totalt och herrkampen.
Kvinnliga kampen vann Finland endast 2,5 poäng före Sverige. 149,5 - 147.0. I herrkampen segrade Sverige med 150.5
poäng mot Finlands 146.5 poäng. Totalt fick Sverige 297.5 poäng, Finland 296.5 och Norge 170.5 poäng.

Förläggning och måltider i Piteå
Vid sommarens Barentskamp i Piteå anordnas förläggning på Camping Holmen, Öjebyn i sängar i flerbäddsrum. Sänglinne
tillhandahålles. Frukost serveras intill förläggningen. Lunch lördag och söndag i Isarenan, Kvarnvallen. Där serveras också
en ordentlig måltid vid ankomsten på fredagkväll och matpaket delas ut vid hemresan. Banketten på lördagkväll äger rum kl
19.30 på Restaurangen-Grans Naturbruksskola. Arrangörerna önskar information om antalet deltagare som skall ha
vegetarisk kost, ev glutenallergiker etc.

Tävlingsanläggning
Tävlingen arrangeras på på Kvarnvallen, Piteå.. Anläggningen har internationella mått med allvädersbeläggning.

Tävlingarna
Samma tidsprogram som senast i Pudasjärvi tillämpas med vissa smärre förändringar. På 10000m får varje land ställa upp
med tre man och övriga grenar har två deltagare från varje land. Tävlingarna börjar kl 12.00 på lördag och kl 9.30 på
söndag.

Bussresa
Sveriges buss till tävlingarna fredagen den 9 juli avgå från Sporthallen, Umeå kl 16.00 och från Skellefteå kl 17.30.
Ankomst Piteå kl 18.30. Anslutningsresor till bussen med bil (eller på annat sätt) sker efter överenskommelse med kassören
Rolf Stenlund. För bilresor betalas endast bensinpengar ut. Efter tävlingarna söndagen den 11 juli avgår bussen mot
Skellefteå-Umeå ca kl 15.00. Reseledare från/till Umeå är Ivar Söderlind.

Ledare vid Barentskampen 2002
Vid och inför Barentskampen 2004 kommer bl a nedanstånde ledare att medverka.
Överledare
Stieg Sundström, Sjömärkesvägen 26, 891 78 BONÄSSUND, tel 0660/405 555, 070/663 93 05,
E-post: stieg.sundstrom@swipnet.se
Biträdande överledare
Ivar Söderlind, Gökropsvägen 5 B, 906 51 Umeå, tel 090/775168 b, 786 54 57 a
E-post: ivar.Soderlind@soc.umu.se
Kassör och materialförvaltare
Rolf Stenlund, Drottninggatan 54, 961 76 BODEN, tel 0921/526 75 b, 143 00 a och fax, 070/652 80 81,

E-post: rolf.stenlund39@spray.se
Lagledning, kvinnor
Michael Nordh, Kolmilavägen 24, 942 36 ÄLVSBYN, tel/fax 0929/127 62
E-post:nknu1118@mail.kuriren.nu
Katarina Hermansson, Rönnstigen 15, 918 xx SÄVAR, 090/13 81 81
E-post: jorgen.hermansson@bjorkloven.com
Lagledning, män
Ivar Söderlind (se adress ovan)
Arne Wiberg, Jan Ersvägen 32, 910 31 TAVELSJÖ , tel 090/60372
E-post: arne.wiberg@umea.se
Bertil Lundqvist, Nygatan 16, 841 42 BOLLNÄS 070/514 35 53
E-post: lundquist@kommun.bollnäs.se
Massörer
Gåth-Axel Jonsson, Skidspåret 4 B, 903 38 UMEÅ, tel 090/12 28 87
Katarina Hermansson (se adress ovan)
Busschaufför
Leif Hultman, Forslunda 1, 905 91 UMEÅ, tel 070/359 99 48
E-post: leif.hultman@umea.se

Övrig ledare
Tony Kumpula hjälper lagledarna med laguttagningarna men har inte möjlighet att vara på plats vid själva tävlingarna i
Piteå:
Tony Kumpula, Krokvägen 30, 953 33 HAPARANDA, tel 0922/101 75

Uttagning till Barentskampen
Barentslagets lagledare har fram till den 1 juli haft kontakt med aktiva och ledare om deras eventuella deltagande i årets
Barentskamp! Det definitiva laget spikades den 1 juli. Slutlig information om restider, laguppställningar osv skickas ut under
vecka 27!
Vi ser fram mot sommarens kamp i Piteå då vi självklart siktar på seger både i kvinnliga och manliga kampen. Som vanligt
kommer Finland att ge oss en hård match. En förutsättning för att vi skall lyckas är att vi kan ställa upp med våra absolut
bästa!!!!
Se aktuell information om Barentskampen på Västerbottens Friidrottsförbunds hemsida: "www.vfif.org". Gå in i menyn till
vänster under rubriken "Barentskampen". Se också arrangörerna Riviera FI:s egen hemsida "www.riviera.nu"
Umeå och Bonässund den 1 juli 2004
Stieg Sundström
Överledare

Ivar Söderlind
Biträdande överledare

