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Gör det möjligt

2009

Skellefteå AIK inbjuder 

till Nordeakampen    

– klubblagscup 14–15 år

Kvalificeringstävling för Västerbotten  

och Norrbotten

Norrvalla IP, Skellefteå,  

söndagen den 31 maj

Första start klockan 11.00

Nordea är officiell barn-  
och ungdomssponsor till  

Svenska Friidrottsförbundet



POÄNGRÄKNING
För att räkna ut lagets poäng används mångkampstabellerna för pojkar 
och flickor 14–15 år. De tre bästa resultaten per individuell gren räknas 
in i lagets resultat. För stafetten 6x200 m används Ove Edlunds poäng-
tabell från 2007.

SVERIGEFINAL I GÖTEBORG 28–30 AUGUSTI
Till finalen går 16 mixade lag. De åtta lag som vinner kvaltävlingen i  
respektive region + åtta lag som går vidare på poäng. (Mer än ett lag  
från samma klubb kan gå till final.)

Dessutom finns plats i finalen för de fyra bästa pojk- och flicklagen 
som inte kvalificerat sig till final som mixat lag. De fyra ”rena” pojk- 
och flicklag som går till final kan ha deltagit i kvaltävlingen som en  
del av ett mixat lag eller som ett enkönat lag.

I samband med finalen bjuder titelsponsorn Nordea samtliga kvalifi-
cerade lag på övernattning på hårt underlag (fredag–söndag) och mat 
(fredag middag–söndag lunch).

Kvalificerade lag kommer att få en kallelse till finalen i andra  
halvan av juni.

LAGSAMMANSÄTTNING
Ett mixat lag består av 6–16 personer födda 1994–96, varav minst 
tre pojkar och tre flickor. (Högst en pojke och en flicka får vara  
född 1996.)

Ett pojk- eller flicklag består av 3–8 personer, födda 1994–96. 
(Högst en deltagare får vara född 1996.)

Alla deltagare har rätt att starta i alla grenar. För att laget ska  
kunna få full poäng måste minst tre personer starta i varje gren.  
Varje förening har rätt att starta med ett eller flera lag.

GRENPROGRAM
Pojkar 15 800 m, 100 m häck, höjd, längd, kula och spjut
Flickor 15 800 m, 80 m häck, höjd, längd, kula och spjut
Stafett 6x200 m (3 pojkar + 3 flickor, endast mixade lag)
Löpning Ett lopp för alla, inga finaler
Höjd 4 cm höjningar genom hela tävlingen
Längd, kula, spjut Alla deltagare har tre försök

Anmälan
Anmälan till kvaltävlingen i Skellefteå skickas till Skellefteå AIK 
Friidrott, Mossgatan 27, 931 70 SKELLEFTEÅ eller  
skelleftea@aikfriidrott.com senast den 27 maj.

Ingen anmälningsavgift tas ut för deltagande i Nordeakampen!

ANMÄLAN

Upplysningar om  Nordeakampen  i Skellefteå
Per Andersson070-648 12 37per.andersson@kagehus1.se


