
På uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet 

hälsas ni varmt välkomna till 
 

                den 11-12 februari 2023  

i PiteEnergi Arena, Piteå 

Arrangörer: Piteå IF Friidrott  

i samarbete med Pite Havsbad 

Född Klass Söndag 12 februari  Lördag 11 februari 

 K/M/ 

NA-klass 

60m, 400m, 1500m, höjd,  

tresteg, vikt 

200m, 800m, 3000m, 60mh, längd, stav, kula 

-04-05 P19  60mh, kula 

-06-07 FP17 60m,1500m, höjd, tresteg, vikt 400m, 60mh, längd, stav, kula 

2008 FP15 60m, 1000m, höjd, tresteg, vikt 200m, 60mh, längd, stav, kula 

2009 FP14 60m, 1000m, längd, stav, kula 200m, 60mh, höjd, tresteg, vikt, 6x200m, (3 flickor+ 3 pojkar) 

2010 FP13 60m, 800m, längd, stav, kula 200m, 60mh, höjd, tresteg, 6x200m, (3 flickor+ 3 pojkar) 

Tävlingarna är strikt åldersbundna, inga yngre deltagare än födda 2010 får starta.  

I mån av plats kan en deltagare delta i seniorklass.  

Observera att deltagare i RM 13-14 år har rätt att starta i upp till 3 grenar per dag + stafett.  

Lagledningen i respektive lag, Södra Norrland, Västerbotten och Norrbotten tar ut lagen i  FP13-14 

Max 12 deltagare per gren och åldersklass från varje distrikt för FP13-14  

 

                                      version 2022-12-31  



Regionsmästerskapen 13-14år + 15-17år 

Distriktslag 13–14 år och distriktslag 15–17 år är inte bara en individuell tävling utan också en viktig distriktslagstävling som 

vill sporra så många som möjligt att delta, prova nya grenar, träffa kompisar från andra föreningar och vara med i världens 

roligaste idrott - Friidrott. Alla i ditt distrikt behövs!  

Vi har nya tävlingsbestämmelser i lagtävlingarna så se till att läsa igenom ”Tävlingsbestämmelser”  

Här finns dock ett undantag för Norrlandsmästerskapen där utövarna tillåts deltaga i tre grenar per dag och aktiv. 

Observera även att i distiktslagstävlingen för 13-14åringar sker det en laguttagning av respektive lagledning.  

Man kan alltså inte själv anmäla sig till tävlingen utan lagledningen tar ut laget och anmäler deltagarna. Respektive lag-

ledning kommer kontakta klubbarna med mer information om detta.  

 

BOENDEALTERNATIV OCH MAT FÖR TÄVLANDE 13-14 ÅR i RM  

För deltagare i RM 13–14 år finns två alternativ för deltagaravgift, en avgift med boende (RM1) och en avgift utan boende 

(RM2). Båda deltagaravgifterna för deltagare i RM inkluderar startavgifter.   

Alternativ RM 1: RM 13–14 år, deltagaravgift är 750 kr. Startavgifter, boende på hårt underlag, kvällsfika fredag, frukost 

lunch, middag och kvällsfika lördag samt frukost och lunch söndag ingår i den avgiften.  

Alternativ RM 2: Deltagaravgift utan boende men inklusive lunch och middag lördag samt lunch söndag och startavgifter är 

550 kr. 

BOENDEALTERNATIV OCH MAT FÖR TÄVLANDE 15 ÅR OCH ÄLDRE i NLM SAMT ALLA LEDARE 

Tävlande i NLM (15 år och äldre) erbjuds också deltagarpaket med eller utan boende enligt:  

Alternativ 3: Deltagaravgift för tävlande i NLM (15 år och äldre) samt alla medföljande ledare 500 kr.  

Boende på hårt underlag, kvällsfika fredag, frukost, lunch, middag och kvällsfika lördag samt frukost och lunch söndag. 

Alternativ 4: Deltagaravgift utan boende men inklusive lunch och middag lördag samt lunch söndag är 300 kr. 

 

                           Boende och alla måltider hittas på Christinaskolan ca 5 spjutkast från PiteEnergi Arena.  

                             Lunch lördag och söndag kan vid behov hämtas och ätas i foajén vid friidrottshallen.  

 

Pite Havsbad - kan den här helgen erbjuda 20% rabatt på boende för er som deltager vid tävlingarna.  

Bokning av boende vid Pite Havsbad gör man själv på   pitehavsbad.se   och uppger rabattkoden PIF. 

 

Kvällsaktivitet 

Vi kommer åka till Äventyrsbadet på Pite Havsbad.  

Kostnaderna för detta ingår om man är aktiv deltagare eller ledare vid tävlingarna. 

 

Anmälningsavgift  

80:- per individuell start, 200:- per stafettlag.  

Efteranmälan kan göras mot dubbel avgift (160:- per individuell start, 400:- per stafettlag) i mån av plats.  

Anmälningsavgifter (paket-/ startavgifter, inklusive efteranmälningsavgifter) faktureras respektive förening  

efter genomförd tävling.  

 

Anmälan 

Anmälan i de respektive grenarna sker senast den 31 januari. Grenanmälan görs via:   easyrecord.se  

Anmälan till NA-klasser görs till:   emma.granlund@friidrott.se 

Anmälan för mat och logi görs per deltagare via följande länk:   Anmälan      
 
Samtliga distrikt anmäler lagledare/kontaktpersoner med deras e-postadress och mobiltelefonnummer till oss så snart som 
möjligt till:   pif.friidrott@gmail.com    
 
PM och tidsprogram 
Publiceras på Piteå Friidrotts webbplats för tävlingen, dvs här:  
RM INLM Norrlandsmästerskapen 2023 – Piteå IF Friidrott     
 

pitehavsbad.se
easyrecord.se
mailto:emma.granlund@friidrott.se
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa49y3H93vEyJX9qIff75rF-qYDv80d3SA8PTuLbx3JYPH5A/viewform?fbclid=IwAR3RyuL_65zpga0QISm1Om99278vaktNeKPvqZJXzHz654zGsOcNrysmsno
mailto:pif.friidrott@gmail.com
https://piteaiffriidrott.wordpress.com/rm-inlm-norrlandsmasterskapen-2023/

