
 

 
 

Bjuder in till 

Skelleftespelen 
Öppna SDM / VDM / UDM 

7 – 8 augusti 2021 

 
Starttid:  Lördag 7 augusti 10:30 och söndag 8 augusti 10:00 

 

Tidsprogram Kommer efter anmälan gått ut. 

 

Lördag:    

PF13     200m, 1500m, 60mh, längd, höjd, kula, diskus 

  PF15     300m, 800m, 80mh, längd, höjd,       

                kula, diskus,  

  PF17     200m, 800m, 100mh/110mh, 

                längd, höjd, kula, diskus,  

  P19        110mh, kula, diskus,  

  F19        - 

  MK        200m, 800m, 100/110mh, 3000m hinder, längd, 

                 Höjd, kula, diskus,  

Söndag   

   

  PF13     60m, 600, tresteg, stav, slägga, spjut 

  PF15     80m, 2000m, tresteg, stav, slägga, spjut 

  PF17     100m, 400m, 1500m, 300mh, tresteg, stav, slägga, 

                spjut 

  P19        Slägga, stav, spjut 

  F19        Stav, spjut 

  MK        100m, 400m, 1500m, GP 5000m, 400mh, tresteg, 

                 Stav, slägga, spjut 

 

Grenar markerade med fet stil ingår i UDM eller SDM/VDM 

 

 

 

 



Anmälan: Anmälan sker via EasyRecord senast 30 juli kl 12:00. Klicka 

på länken nedan för att komma till anmälan. 

 https://easyrecord.se/entry?mdJ9cc 

 Sista efteranmälan via länken sker senast 4 augusti kl 12:00. 

Därefter sker efteranmälan på plats under tävlingsdagen. 

 

  I och med anmälan godkänner den aktive publicering av sitt 

  namn och bild. 

 

Anmälningsavgift: 80kr/gren och start. Avgiften faktureras klubbvis.  

Efteranmälan medför dubbla avgifter. Efteranmälan som sker 

på plats under tävlingsdagen betalas med swish. 

  

Priser:  Medalj till tre bästa i varje gren. 

Förtäring:  Finns att köpa i kiosken bakom läktaren. 

Omklädning: Som det ser ut just nu kommer omklädningsrum EJ vara 

tillgängliga men kan komma att ändras beroende på 

restriktioner. 

Information: Information finns på vår hemsida Skellefteaaikfriidrott.se och 

uppdateras löpande. 

Kontakt: Skellefteå AIK friidrott 

 Info@aikfriidrott.com 

 Tel: 076 – 022 28 11  - Josefine Kansli  

 Tel: 076 – 022 59 73  - Niklas Kansli/Huvudtränare (Går att 

nå från och med 2 augusti) 

Covid-19  På grund av rådande pandemi kan förutsättningarna 

för tävlingen ändras snabbt. Håll dig informerad av vad som 

gäller för just din region. Vi kommer under Skelleftespelen 

följa alla rekommendationer och restriktioner som finns för 

att kunna anordna en smittsäker tävling.  

• Känner du dig mista sjuk ber vi dig stanna hemma. 

• Håll avstånd trots att vi vistas utomhus. 

• Tvätta händerna noga och ofta. 

• Använd handsprit. 

• Hosta och nys i armvecket. 

• Är det svårt att hålla avstånd, använd munskydd. 

Välkomna! 

https://easyrecord.se/entry?mdJ9cc
mailto:Info@aikfriidrott.com


 


