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Välkommen till Sollefteå! 
För andra året i rad får vi förtroendet att arrangera Norrlandsmästerskapen i friidrott. Vi ser det som mycket 
roligt efter all positiv uppmärksamhet från förra årets tävlingar. Så därför hälsar vi er ännu en gång mycket 
välkomna till soliga Sollefteå! 
 
Anders Åkerman 
ordförande 
 

Resor 
FC-Norr samordnar resor i samband med alla deltävlingar i Norrland GP. Tel. 0910 14330 
 

Övrigt 
Första start beräknas till kl. 11.00 på lördag och kl. 10.00 på söndag. Vi hoppas ju att vi får många anmälningar 
och utifrån det förbehåller vi oss rätten att tidigarelägga första start båda dagarna. Vi kommer att kunna 
erbjuda ytterligare rabatt på mat och logi i logement till de föreningar som anmäler stora trupper.  
På fredag kväll kommer vi att finnas uppe på I21 för att ta emot Er. Vi vill att Ni meddelar ungefärlig ankomst.  
 
Har Du funderingar kontaktar Du undertecknad på tel.0620 13365 eller 070 675 83 33 eller på e-post 
Anders.Akerman@skola.solleftea.se  
 

Logi & aktiviteter 
Boende 
Vi kommer att erbjuda boende på logement på f.d. I21 med gångavstånd (ca 500m) till Nipvallen. Du sover i 
sängar. Du får ta med sänglinne, filt och kudde. Allt detta till en kostnad om 70 kr per natt. Skulle Du vilja 
bo på vår camping ringer 0620 68 20 00 och bokar plats. 
Mat 
Vi erbjuder frukost och middag lördag och söndag. Frukost 30 kr, middag 50 kr. Mat och logibeställningar 
görs omgående. Mat kommer att serveras i Prästbordets skola som ligger ca. 1,5 km från logementet och 2 km 
från Nipvallen. Lunch kommer att kunna köpas båda dagarna på Nipvallen.  
 
Aktiviteter 
På lördag kväll kommer vi att arrangera en flottfärd utmed Ångermanälven. Efter en stunds paddlande gör vi så 
ett strandhugg och grillar. Pris för flottfärd och enkel förtärning 70:-. Anmäl Er samtidigt som anmälan till 
tävlingarna och eventuellt boende. 
 
Du kan även kontakta: 
Bosse Duvemo 070 3439425   Rolf Johansson 0620 13074 
Bo.duvemo@solleftea.se   0620.13074@telia.com  
Vår hemsida: 
www.sollefteagif.nu/friidrott  
 

Nyheter 
På Norrlandskonferensen beslutades att Norrlandsmästerskapen även är inofficiellt mästerskap för veteraner. 
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