
Välkommen tillbaka 
till Umeå!

GRENPROGRAM
Kvinnor
100 m – 200 m – 1500 m – Höjd – Tresteg – 
Diskus – Slägga 

Män
100 m – 400 m – 1000 m – 3000 m – Längd – 
Diskus – Slägga 

Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet 
deltagare per gren, samt att i löpgrenarna 
indela de anmälda i A- respektive B-heat. 

PRISPENGAR
Prispengar erhålls för placeringarna 1, 2 och 3 
med 2500 kr, 1500 kr respektive 1000 kr i grenar 
som ingår i Folksam Challenge. Betalas ut till 
den aktives förening.

Prispengar förekommer också i andra grenar. 
Beloppen kommer att framgå av uppdaterad 
inbjudan inom kort. 

ANMÄLAN & ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälan öppnar den 16 juni. Mer info  
kommer.

Anmälningsavgifter betalas in på PG 6 34 54-3 
i samband med anmälan. Anmälningsavgiften 
är SEK 100 per deltagare och gren. 

EFTERANMÄLAN
Kan göras i mån av plats förutsatt att ingen 
extra tävlingsomgång behövs, senast en 
timme före grenstart mot förhöjd avgift, 200 
SEK. Faktureras i efterhand. 

ÅTERBUD OCH TRASSELAVGIFT
Återbud kan lämnas senast kl 1800 lördagen 
den 15 augusti. Till och med den 13 augusti 
lämnas återbud till:   kansliet@ifkumea.com   
Från och med den 14 augusti lämnas återbu-
den endast till tävlingsledaren.   

Vid utebliven start utan meddelat återbud 
debiteras föreningen en trasselavgift på SEK 
1000 per anmäld och gren.

LÅNGA KAST
Om omständigheterna så kräver kommer de 
tre första omgångarna i något av de långa 
kasten att genomföras före klockan 14. Detta 
kommer i så fall att anges i tävlings-PM.

RESA TILL UMEÅ
Till Umeå finns mycket goda flygförbindelser 
till bra priser från både Arlanda och Bromma. 
Umeå flygplats är belägen 4 km från centrum 
dit flygbussar går. Vill man åka tåg till Umeå så 
finns även den möjligheten med SJ. Arenan är 
belägen vid 63° 49’ 15,5” N (=63,82097 N),  20° 
19’ 09,3” E (=20,31925 E).

BOENDE & TRANSPORT
Information om logi kommer inom kort att 
finns på http://www.folksamchallenge.se. Till 
arenan finns förbindelse med lokalbuss linje 2.

KONTAKT
IFK Umeå kansli, 090-77 37 08
Webbsida: www.folksamchallenge.se
Facebook: facebook.com/FCHUMEA 

VARMT VÄLKOMMEN!

16 augusti på Campus Friidrottsarena
Huvudtävling kl 14-16 IFK Umeå har nöjet att inbjuda till Folksam Challenge

Senast uppdaterad: 2015-06-02


