
Anmälan Norrlandsmästerskapen 

 

Det börjar vara dags för Norrlandsmästerskapen inomhus, det är en möjlighet att få träffa och 

tävla både mot och tillsammans med klubbar från andra städer. Norrlandsmästerskapen är 

främst en lagtävling där man tävlar distriktsvis, så vi från Västerbotten tävlar tillsammans mot 

t.ex. Norrbotten. Man får poäng i varje gren man deltar i, ju bättre placering ju bättre poäng 

går till laget, men det viktigaste är att man deltar och har roligt. Det är även en bra möjlighet 

att prova på grenar man kanske annars inte skulle ha kört, då varje placering ger poäng till 

laget. 

 

Tävlingen består av två stycken lagtävlingar, en lagtävling för 13-14åringar och en lagtävling 

för 15-17åringar. 

 

Anmälan till vilka grenar ni vill vara med i gör ni själva på https://easyrecord.se/ senast 28 Januari 

Var dock medveten om att man får delta i max 3 grenar per dag och totalt som mest 6 grenar. 

 

Anmälan till resan, boende och mat gör ni direkt till mig på niklas@aikfriidrott.com Senast 26:e 

Januari 

Anmälan ska innehålla fullständigt personnummer, vilket alternativ ni vill ha, samt om ni behöver 

specialkost! Saknas personnummer eller något av val av alternativ kommer vi inte kunna anmäla er 

och då kan ni inte delta även om ni anmält er i grenarna själva. Saknas anmälan som specialkost 

kommer det inte finnas någon speciellt anpassad mat åt er på plats, och vi kommer inte ha möjlighet 

att ordna det åt er då maten sköts av arrangerande klubb och inte av Skellefteå AIK Friidrott. 

De olika boende och mat alternativen kan ni hitta på andra sidan! 

 

Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med då det är en väldigt rolig tävling där man får en 

chans att tävla som lag även i en individuell idrott som friidrott. 

Har ni några frågor går det bra att maila dem till mig på niklas@aikfriidrott.com 
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Det finns lite olika deltagarpaket att välja mellan, det innebär att kostnaden kan variera lite beroende 

på vad man väljer för alternativ. 

13-14åringar 

Alternativ 1 kostar 550kr då ingår: Buss tur och retur från kombihallen, Boende på hårt underlag på 

dragonskolan som ligger 350m från friidrottshallen, Kvällsfika på fredag och lördag, frukost lördag och 

söndag, lunch lördag och söndag, samt middag och bad på lördag kväll. Samt alla anmälningsavgifter 

Alternativ 2 kostar 400kr då ingår: samma saker som alternativ 1, men utan boende. 

 

Ledare: kostar 400kr då ingår samma som alternativ 1. 

 

15år och äldre 

Alternativ 1 kostar 400kr då ingår: Buss tur och retur från kombihallen, Boende på hårt underlag på 

dragonskolan som ligger 350m från friidrottshallen, Kvällsfika på fredag och lördag, frukost lördag och 

söndag, lunch lördag och söndag, samt middag och bad på lördag kväll. 

Alternativ 2 kostar 250kr då ingår: Samma som alternativ 1 men utan boende. 

 

 


