
 Storuman RC 
                                                                 Inbjuder till 

MARKNADMILEN  2004  
             Lördagen 3 juli  Ingår i Västerbottens Grand Prix  (GP 6) 
 
Klasser/  800m                                               f/p  96 --              start kl: 11.00   
startider 800m                                   f/p  94--95           start kl: 11.20    

1500m                                             f/p  92--93           start kl: 11.40    
1500m                                             f/p  90--91           start kl: 12.00   

                        5 km  tävlings och motionsklass    dam och herr        start  kl:12.30   
              10 km tävlingsklass                        dam och herr        start  kl:12.30  
Avgifter   10 km:     100 kr (efteranmälan  160 kr*) 
                    5 km:     80 kr  (efteranmälan  140 kr*) 
                  1500m:    30 kr  (efteranmälan  30 kr*) 
                    800m:    30 kr  (efteranmälan  30 kr*) 
*Efteranmälan kan göras från 09.00  och senast en timme före respektive start 
  
Anmälan   Avgiften insättes på postgiro 33 97 16 – 3 Storuman RC senast 23 juni. 
                   Anmälan kan också göras på Bilisten (fd. Shell) eller Storumans IK, s kansli 
                   vid ishallen t.om. 1/7 kl. 16.00. 

 
Nyhet !  Internetanmälan   www.storumanrc.com 
 
I och med anmälan godkänner den aktive publiceringen av sitt namn och sina resultat på Internet. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vid torget i centrum  
* Nummerlappsutdelning från kl.09.00    *   Efteranmälningar                           
* Start och mål  för samtliga klasser        *    Prisutdelningen kl.14.15 från scenen 
Övrig information  
* Omklädning i Bollhallen vid campingplatsen * Vätskekontroller vid  3, 5 och  8  km 
* Kontrollmätt bana av Östen Mukkavaara       *  Deltagandet sker på egen risk 
 
Medaljer/ Medaljer endast till barn och ungdomsklasser 
priser Pokaler i ungdomsklasserna, Prestationspriser till segrarna i 5 och 10 km (tävlingsklass) 

Utlottning av priser på startnummer till alla som kommer i mål   
                         
                       Dessutom vid prisutdelningen kl. 14.15 utlottning bland alla deltagare  
                       Vapenskåp.                      Skänkt av Storumans Industri AB 
                       2 pallar pellets                                          Skänkt av Elektrikerna och Storuman Värme 
                       Hyrbil Volvo V70 över en  weekend       Skänkt av Hertz  Storuman Ringcentralen 
                       Dessutom utlottas även  5 *200 kr i barn och ungdomsklasser 
                        
                      OBS ! Vinnare måste finnas på plats, annars omdragning !! 
 
Upplysningar Staffan Gustafsson: 0951-776 23 dag/kväll eller SIK kansli: 0951-778 88 dagtid 
 
 

 Huvudsponsor 
 

 


