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Till aktiva friidrottare i Västerbotten och Norrbotten 
 
 
Barentskampen (Kalottkampen) i friidrott 12-13 juli 
Du är en av de aktiva som är högaktuell att bli uttagen till sommarens Barentskamp (Kalottkamp) i natursköna 
Pudasjärvi den 12-13 juli. Du bokar väl in dessa båda dagar nu när tävlingen går i Uleåborgs län, i landskapet Norra 
Österbotten vid älven Tijoki. I denna del av Finland är friidrottsintresset på topp. Här följer aktuell information och lite 
historik om Kalottkampen som tävlingen hette ända fram till i fjol. Anledningen till namnbytet i fjol är att Ryssland 
numera inbjuds till tävlingarna (inte med 2003) 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 Pudajärvi 2003 har det arrangerats 59 Kalottkamper och vid 44 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 14, Island 2 och Norge 1 gång. På kvinnliga sidan har Finland vunnit vid 25 tillfällen, Norge har 7 segrar, 
Island 6 och Sverige 6 segrar (senast i Narvik i fjol). Hör gärna av dig till Ivar om du är intresserad av 
Kalottkampens historia. Han har alla svenska resultat, referat från tävlingar osv. 
 
Narvik 2002 
Vid förra årets Kalottkamp i Narvik den 13-14 juli blev det en rafflande uppgörelse mot Finland. Svenskarna 
övertygade och vann dammatchen med 155-39 medan de finländska herrarna till slut vann med 156,5 mot 144,5. 
 
Förläggning och måltider i Pudasjärvi 
Vid sommarens Barentskamp i Pudasjärvi anordnas förläggning på Jyrkkäkosken Camping (5 km från stadion) i stugor för 2-
4 personer. Dusch och bastu intill stugorna. Sänglinne tillhandahålles. Frukost serveras i Yrkesskolan intill förläggningen. 
Lunch och middag i Pudasjärvis gymnasieskola intill stadion. Där serveras också en ordentlig måltid vid ankomsten på 
fredagkväll och matpaket delas ut vid hemresan. Banketten på lördagskväll äger rum kl 19.00 på samma ställe 
 
Tävlingsanläggning 
Tävlingen arrangeras på Pudasjärvis IP. Anläggningen har internationella mått med allvädersbeläggning. 
 
Tävlingarna 
Samma tidsprogram som senast i Narvik 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 planeras börja kl 13.00 på 
lördag (slägga män kl 12.00) och kl 10.00 på söndag.  
 
Bussresa 
Sveriges buss till tävlingarna beräknas avgå från Sporthallen, Umeå fredag 11 juli kl 08.00. Bussen tar upp 
tävlande i Skellefteå, Piteå, Luleå, Haparanda och i övrigt efter vägen. 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 14 juli avgår bussen mot Sverige ca kl 15.00. 
 



 
Ledare vid Barentskampen 2003 
Vid och inför Barentskampen 2003 kommer nedanstående ledare att medverka.    
 
Överledare 
Stieg Sundström, Sjömärkesvägen 26, 891 78 BONÄSSUND, tel 0660/405 555, 070/663 93 05,  
E-post: mailto:stieg.sundstrom@swipnet.se 
 
Biträdande överledare och kassör 
Rolf Stenlund, Drottninggatan 54, 961 76 BODEN, tel 0921/526 75 b, 143 00 a och fax, 070/652 80 81,  
E-post: mailto:stieg.sundstrom@swipnet.se 
 
Lagledning, kvinnor 
Ulla Björklund, Törnskatev 39, 906 51 UMEÅ, tel/fax 090/77 58 22 b 
 
Michael Nordh, Kolmilavägen 24, 942 36 ÄLVSBYN, tel/fax 0929/127 62 
 
Lagledning, män 
Tony Kumpula, Krokvägen 30, 953 33 HAPARANDA, tel 0922/101 75 
 
Ytterligare en eller två  lagledare från Västerbotten tillkommer. 
 
Massör 
Gåth-Axel Jonsson, Skidspåret 4 B, 903 38 UMEÅ, tel 090/12 28 87 
 
Övriga ledare 
Ivar Söderlind och Per Andersson kommer att hjälpa lagledarna med laguttagningarna men har inte möjlighet att 
vara på plats vid själva tävlingarna i Pudasjärvi:  
 
Ivar Söderlind, Gökropsvägen 5 B, 906 51 UMEÅ, tel 090/786 5457, E-post: mailto:ivar.soderlind@soc.umu.se 
 
Per Andersson, Getbergsvägen 3, 931 39 SKELLEFTEÅ, tel 0910/163 19 b, 070/648 12 37,  
E-post: mailto:per.andersson@getberget.nu 
 
 
Uttagning till Barentskampen    
Barentslagets lagledare/övriga ledare kommer under tiden fram till den 30 juni att ta kontakt med dig om ditt 
eventuella deltagande i årets Barentskamp! Det definitiva laget spikas den 1 juli och slutlig information om 
restider, laguppställningar osv skickas ut under vecka 27! 
 
Vi ser fram mot sommarens kamp i Pudasjärvi 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 arrangörernas egen hemsida 
"http://www.pudasjarvi.fi/kunta/vapaika". 
 
 
Umeå och Bonässund den 15 maj 2003 
  
 
Stieg Sundström    Ivar Söderlind                                 
Överledare           Ledamot i Barentskommittén  
                          


