
         Bodens Sommarspel 

Deltagarlista, grendeltagare och tidsprogram m.m. 
Finns tillgängligt på vår hemsida www.bfi.nu senast fr.o.m. 2006-06-30 

2 juli  2006 
 
Boden Friidrott och Bodens Sommarspels sponsorer hälsar alla 
deltagare, ledare och åskådare välkommen till Boden och den 

första tävlingen på Björknäsvallens uppfräschade banor. 
 

 
Arena:  Björknäsvallen har 6 banor runt om och 8 banor på  
  upploppet. Beläggningen är rubtan lagd i juni 2006. 
 
Anmälan: Skriftlig anmälan BFI tillhanda senast 26 juni till: 
  (Namn, klass/födelseår, förening,  tävlingsgrenar, faktura adress) 
  Boden Friidrott  
  Kristallvägen 6 
  961 46 Boden 
  eller per e-post 

michael.barcheus@telia.com 
 

Hemsida: www.bfi.nu där finns fortlöpande information om               
Bodens Sommarspel 

   
Avgift:  Samtliga 40:-/grenstart. 

Avgiften faktureras i efterhand, meddela faktura adress i 
samband med anmälan. Efteranmälan till dubbel avgift i 
mån av plats. Utländska föreningar betalar kontant på 
plats. 

 
Övrigt:  Upplysningar lämnas av : 
  Michael Barchéus  tel. 0921- 47 03 39 kvällstid 
  Björn Innala tel. 0921-134 44 kvällstid 
   
Servering: Varm korv, kaffe/the, fika bröd, frukt samt kioskvaror 

kommer att finnas till försäljning. 
 
 
 

http://www.bfi.nu/


         Bodens Sommarspel 
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Första start söndag 2 juli kl. 10.30 
   

MS  100m, 3000m 
 
KS 100m, 3000m 
 
P 17 (89-90)  100m, 200m,110m häck, 300m häck, 800m 

tresteg, höjd, kula, slägga, spjut, stav 
 
F 17 (89-90)  100m, 200m,100m häck, 300m häck, 800m 

tresteg, höjd, kula, slägga, spjut, stav 
 
P 15 (91-92) 100m, 100m häck, 300 m häck, 800m,  

tresteg, höjd, kula, diskus, slägga, spjut, stav 
 
F 15 (91-92) 100m, 80m häck, 300 m häck, 800m,  

tresteg, höjd, kula, diskus, slägga, spjut, stav 
 
P 13 (93-94)  80m, 60m häck, 600m, 

längd, höjd, kula, diskus, slägga, stav  
 
F 13 (93-94) 80m, 60m häck, 600m 

längd, höjd, kula, diskus, slägga, stav 
 
P 11 (95-96)  2 x 60m, 400m, längd, höjd, kula 
 
F 11 (95-96)                2 x 60m, 400m, längd, höjd, kula 
 
P 9   (97-98)  2 x 60m, längd, kula, höjd 
 
F 9   (97-98)  2 x 60 m, längd, kula, höjd 
 
P 7   (99-    )  2 x 60m, längd, kula 
 
F 7   (99-    )  2 x 60m, längd, kula 
 

90 grenar 
 

PF 7-11 har samtliga deltagare 4 försök i kula och längd. 
 

Välkommen till Boden 2 juli 
Boden Friidrottsförening www.bfi.nu

Bodens Kommun www.boden.se

Norrmejerier www.norrmejerier.se
 

http://www.bfi.nu/
http://www.boden.se/
http://www.norrmejerier.se/
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