Närkes Friidrottsförbund med samarbetande
föreningar inbjuder till Svealandsmästerskapen
i Örebro den 16–17 mars 2019

Lördag 16 mars (första start kl. 12.00)
Pojkar 14 (2005) – 200 m, 1000m (fö), 60 m häck (fö + fi), stav, längd, vikt
Flickor 14 (2005) – 200 m, 1000m (fö), 60 m häck (fö + fi), stav, längd, vikt
Pojkar 13 (2006) – 200 m, 800 m (fö), 60 m häck (fö + fi), höjd, tresteg, kula
Flickor 13 (2006) – 200 m, 800m (fö), 60 m häck (fö + fi), höjd, tresteg, kula

Söndag 17 mars (första start kl. 10.00)
Pojkar 14 (2005) – 60 m (fö + fi), 1000 m (fi), höjd, tresteg, kula
Flickor 14 (2005) – 60 m (fö + fi), 1000 m (fi), höjd, tresteg, kula
Pojkar 13 (2006) – 60 m (fö + fi), 800 m (fi), stav, längd
Flickor 13 (2006) – 60 m (fö + fi), 800 m (fi), stav, längd
Söndagen avslutas givetvis med den rafflande stafetten över 8x200 m där två ungdomar
från respektive åldersklass ska representera laget i valfri startordning. Fler än ett lag
per distrikt är välkommet att anmälas.

Tävlingsinformation
Tävlingarna kommer att avgöras i Tybblelundshallen med invigning lördag kl. 11.30 och
första start 12.00. Första start på söndagen kommer att ske kl. 10.00.
Tekniskt möte för lagledare kommer att hållas lördag kl. 11.00.
Tävlingen är åldersbunden, dvs. yngre får inte vara med i äldre åldersklass.
200 meter avgörs i seedade heat (ex. C, B, A) var därför noggrann med person- eller
säsongsbästa vid avprickning för korrekt seedning.
Viktkasting är normalt sett ej tillåten i Tybblelundshallen och därför vore det önskvärt att
deltagarna har tävlingsvana i grenen.
Fullständigt PM, innehållandes regler, tidsprogram och övrig information kommer att finnas
på nerikefriidrott.se senast en vecka innan tävlingen.

Tävlingsanmälan
En och samma deltagare tillåts tävla i fyra individuella grenar + stafett och tävlar för sin
förening trots att anmälan sker distriktsvis. Varje distrikt väljer sina egna principer för
uttagning/kvalgränser och får delta med åtta deltagare i varje gren och klass.
Startavgifter: 80kr/gren resp. 150kr/stafettlag. Efteranmälan kan göras i mån av plats och
kostar 150kr/gren resp. 200kr/stafettlag. Vid byte av gren tillkommer ingen kostnad.
Anmälningsavgifter faktureras till respektive förbund efter genomförd tävling.
Anmälan sker distriktsvis senast den 6:e mars till info@windathletics.se.

Mat och boende
Boende kommer att finnas möjlighet till i två skolor. Tybblelundsskolan, som ligger i
anslutning till Tybblelundshallen och Almbyskolan där mertalet av boendeplatserna finns,
cirka 1 km från Tybblelundshallen. Boende sker på hårt underlag i skolsalar. De som bor i
Almbyskolan äter endast frukost på platsen då övriga måltider serveras i Tybblelundsskolan.
Meny och mattider kommer att presenteras senast en vecka innan tävlingen på
nerikefriidrott.se.
Boende + lunch och middag lördag + frukost och lunch söndag kostar 495kr/person.
Enstaka måltid kostar 100kr/person.
Mat och boende bokas av respektive distrikt genom att maila info@nerikefriidrott.se med
följande information:

Distriktets namn:
Antal paket:
Vid beställning av enskilda matbiljetter görs de enligt följande exempel:
(Totalt 14 stycken: 2 lördag lunch, 3 lördag middag, 4 söndag frukost och 5 söndag lunch).
Meddela även eventuella matallergier inklusive namn på person i samband med anmälan.
Distriktets fakturaadress:
Kontaktperson (namn, mobil, e-post, position/ansvar i distriktet).
Beställningen skall vara oss tillhanda senast den 28:e februari och kommer tillsammans med
anmälningsavgifterna faktureras i efterhand.
En deposition på 1000kr kommer att tas ut kontant i samband med ankomst till boendet. Vid
lämnandet av boendesalen skall det se ut precis så som när ni anlände för att depositionen på
1000kr skall vara er åter. Boendevärdar kommer att kontrollera skolsalarnas skick i samband
med såväl ankomst som när ni lämnar samt ta hand om depositionen på 1000kr.
Logi för anhöriga som vill övernatta i samband med Svealandsmästerskapen.
Vi samarbetar med Scandic Väst och bokning sker via telefon på 019-767 44 00.
Erbjudandet gäller fredag-lördag och/eller lördag-söndag.
1 gäst: 750kr/natt, 2 gäster: 850kr/natt, 3 gäster: 1200kr/natt, 4 gäster: 1500kr/natt.
Ange bokningskod ”Svealandsmästerskap förälder” i samband med bokning.
Sista bokningsdag med detta pris: 15:e februari.

Upplysningar
Vid eventuella frågor gällande tävlingen, kontakta Börje Nordin på borjenordin@telia.com
eller 073-028 21 34 och vid eventuella frågor gällande mat och boende, kontakta
info@nerikefriidrott.se för ytterligare information.

Varmt välkomna till Svealandsmästerskapen 2019 i
Örebro hälsar Närkes Friidrottsförbund och
samarbetande föreningar

