
Västerbottens Friidrottsförbund  

 

 

Till Västerbottens friidrottsföreningar och ledare 

Inbjudan till Planeringskonferens lördagen den 21 november 2015 kl. 11:00-16:00 på 

Umedalens Idrottsplats Musköten, JA Linders väg 43, Umeå.  

I år arrangeras Västerbottens Friidrottsförbunds traditionella planeringskonferens den 21 november. Denna 

inbjudan innehåller även ansökningsblankett för distriktstävlingar under 2016. Skicka in blanketten även om du 

sökt sanktion via SFIF:s IT-system FRIDA eller på annat sätt. 

Alla medlemsföreningar liksom andra intresserade friidrottsvänner inbjuds till Planeringskonferensen. Se till att 

din förening är representerad med minst en person. 

1. TÄVLINGSARRANGEMANG 2016 – ANSÖKAN 

Föreningar som skall arrangera utomhustävlingar (arena, terräng eller landsväg) under 2016 skall på bifogad 

blankett ansöka om tävlingsdag/ar hos Västerbottens Friidrottsförbund så snart som möjligt och senast tisdagen 

den 17 november. Endast skriftlig ansökan gäller (via post eller mail).  Ansökan via telefon tas inte emot. 

2. INBJUDAN TILL PLANERINGSKONFERENS 

Konferensen inleds med en föreläsning  från SISU : Styrketräning för  löpare.  Därefter bjuds deltagarna på en 

lättare lunch. Myrtho Pitsava som kommer att ta över ansvaret för VFIF:s  hemsida efter Åke Runnman 

presenterar sig och ger deltagarna möjligheter att ställa frågor. Sedan lämnar föreningarna korta lägesrapporter 

om sin friidrottsverksamhet både genomförd och det som planeras.  Förbered ett kort inlägg.  

Det är viktigt att många föreningar är representerade vid Planeringskonferensen och att vi gemensamt kan 

komma fram till hur vi går vidare. Kom gärna två eller fler personer från er förening så att ni kan medverka i de 

viktiga diskussionerna gällande hemsidan, lägesrapporterna samt tävlingsplaneringen.  

Som vanligt skall föreningar som under nästa säsong arrangerar tävlingar (arena, terräng, landsväg) närvara vid 

konferensen och skicka ombud som har fullmakt att fatta beslut. Ändringar i det tävlingsprogram som fastställts 

vid Planeringskonferensen får i princip inte ske. Det skulle självklart bli en ohållbar situation om inte arrangörer 

söker sanktion för sina tävlingar. För att tävlingsprogrammet skall kunna samordnas är det nödvändigt att alla 

arrangörer meddelar när man önskar ha sina tävlingar! 

Det centrala tävlingsprogrammet utomhus med samtliga centralt sanktionerade arenatävlingar (inomhus och 

utomhus) samt långlopp i Sverige 2016 ligger redan på SFIF:s hemsida. 

Kolla datum för centrala tävlingar innan ni söker sanktion. Vi bifogar preliminärt tävlingsprogram inomhus för 

2015-2016 och centralt program utomhus 2016 med SM-tävlingar, landskamper, internationella mästerskap och 

motsvarande tävlingar. Utgå även från förra årets tävlingar i Västerbotten och byt helst inte helg för långlopp.  



Preliminärt program och hålltider : 

11:00    Ordförande Wiveca Ögren hälsar välkommen.                                                                                                                   
11:10                Föreläsning                                                                                                                                                                   
12:15  Lunch                                                                                                                                                                              
12:45 Myrtho Pitsava presenterar hemsidan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
13:15                Lägesrapport från föreningarna, både genomförd friidrottsverksamhet och det som planeras.   
                     Varje förening förbereder en kort redovisning.  
 
14:15   Tävlingsprogrammet 2016 inomhus och utomhus. Samordnare: Göran Kero 
        Vi planerar med utgångspunkt från förslag till tävlingsprogram.  

Speciella diskussionspunkter: 
– Inomhustävlingar (kompletteringar i det program som tagits fram och delas ut vid konferensen). 
– Arenatävlingar av enklare slag runt om i länet (PRK, Nolia Cup, Kasttävlingar etc.) 
– Ungdomstävlingar  
– DM-tävlingar (UDM, SDM, VDM) 
– Grand Prix i långlöpning 
– Långlopp i övrigt  

16:00                Mötet avslutas 

Resor:      Vi lämnar resebidrag ("bensinpengar") med 18:50 kr per mil samt 50 öre per mil och 
                          passagerare. Vi räknar med att deltagarna tar initiativ till samåkning! 

Anmälan:  Görs senast tisdagen den 17 november på bifogad blankett. 

Kallelse:     Anmälda deltagare får personliga kallelser under vecka 47 med förslag till tävlingsprogram för 

                      Västerbotten 2016.                                         

 

V Ä L K O M M E N med Din anmälan! 

För VÄSTERBOTTENS FRIIDROTTSFÖRBUND 

Gunilla Büstedt 

Sekreterare 

 



VÄSTERBOTTENS FRIIDROTTSFÖRBUND 

Göran Kero, Hästhagsvägen 19, 905 96 Umeå 

email: gorankero@hotmail.com 

Blanketten insändes senast den 17 november 2015 till ovanstående adress! 

                                                                                  

A N M Ä L N I N G S B L A N K E T T 

1.   Önskemål om tävlingsdagar 2016 

2.   Deltagare VFIF:s Planeringskonferens lördagen den 21/11 2015  

 

..................................... önskar under 2015 arrangera följande tävlingar 

Förening 

Tävlingsnamn                         Typ av tävling                         Tävlingsdag 

.......................... ............................. .................................................... 

.......................... ............................. .................................................... 

.......................... ............................. .................................................... 

.......................... ............................. ..................................................... 

 Ansvarig för uppgifterna , namn     ....................................................... 

 

Fullständig adress ………………………………………………………………………………. 

Eventuell E-postadress ………………………………………………………………………. 

Telefon    ...../.............. 

 _________________________________________________________________________ 

 

..........................     anmäler följande personer till Friidrottsförbundets Planeringskonferens lördagen 21/11 

xxxxxxx 

Förening 

                     

Namn:                   Fullständig adress  (ange även eventuell E-postadress)                                                       

..............................…… ................................................................ 

.....................................   ................................................................ 

.....................................   ................................................................. 

.....................................   .......................................... ……………………. 

 

  


