Information till ledare och aktiva inför Barentskampen 24-25 juli 2010 – Björknäsvallen - Boden
Information och kort historik om Barentskampen som i år avgörs i Boden.
Barentskampen hette ända fram till 2002 Kalottkampen och hade sin start redan 1937.
Namnbytet har sin anledning i att Ryssland är inkluderad i tävlingarna, tyvärr har de ej
haft möjlighet att delta. Under 1970 och 1980 talet deltog Island 11 gr. Det har
framkommit både från ledarnas och de aktivas sida om hur högt man uppskattar denna
tävling och hur viktig den är för de norra regionerna i respektive länder. 2008-2009 hade
N-Sverige inte möjlighet att delta pga. ekonomiska orsaker, men förhoppningsvis skall
det inte behöva hända igen.

Förläggning och måltider
Förläggning för de svenska deltagarna kommer att vara på I 19, Boden ca 600m från
tävlingsarenan. Sänglinne medtages (Kudde & täcke finns).
Tävlingslinnen för B-Kampen delas ut på arenan. Ni skall ta med egna tävlingsbyxor
OBS: Svarta eller Blå byxor
Eftersom förläggningen är inom militärområde sker all in och ut fart med
passerkort. Alla deltagare, inkl ledare skall lämna in namn och person nr. Frukost serveras
på restaurang Sodexo, ca 150 m från förläggningen.
Lunch kommer att serveras på idrottsplatsen mot lunchkupong som kommer att delas ut
av ledarna. Vi önskar info om antal deltagare som skall ha vegetarisk kost ev glutenallergiker etc. Detta skall meddelas till lagledningen som vidarebefordrar detta till tävlingsarrangör.
Banketten äger rum lördag kväll på hotell Bodensia kl 20.00 (Bodens Centrum)

Tävlingsarenan
Tävlingarna genomförs på Björknäsvallen med 6 banor unt och 8 banor på upploppet.
Tävlingarna startar lö kl: 12.00 med slägga & stav och avslutas med 4x100m kl: 16.00
Söndagens tävlingar börjar kl:09.30, även då med slägga & stav och avslutas med 4x400m och
där efter med en kort avslutningsceremoni.

Bussresa
Umeå - Gamlia - SAMLING Kl: 06.15 - AVGÅNG Kl: 06.30
Skellefteå – Norvalla – SAMLING Kl: 07.45 – AVGÅNG Kl: 08.00
Boden - ANKOMST Kl: 10.00
Ledare vid Barentskampen 2010
Wiveca Ögren

E-post: wiveca.ogren.solvik@folkbildning.net

Michael Nordh

E-post: michael.nordh@soc.lulea.se

Tony Kumpula

E-post: tony@hskt.se eller tony.kumpula@haparanda.se Tel: 070-313 18 66

Tel: 073-034 26 15

Lennart Hedlund E-post:

Materialförvaltare
Roger Johansson Piteå IF

E-post: gos9@telia.com

Massörer
Anne Sjöberg

E-post: simba@trasnidaren.nu

Gåth-Axel Jonsson E-post: gathaxel.jonsson@home.se

Busschafför
Leif Hultman

E-post: leif.hultman@umea.se

Tel: 070-359 99 48

Arrangör Norrbottens Friidrottsförbund
Kassör Siv Tjärner
Kontaktperson: Siv Tjärner E-post: siv.tjarner@telia.com
Vi ser fram emot en spännande kamp länderna emellan och att vädergudarna är med oss.
Luleå/Skellefteå 5 juli 2010
Lagl. Wiveca Ögren,Michael Nordh,Lennart Hedlund, Tony Kumpula
Norrbottens FIF/Styrelsen

