19-21 OKTOBER
FRE-SON

Info

Hej alla brottare och ledare! Här följer lite information om Norrländska Elitbrottningarna
2018. Läs igenom så kommer du ha stenkoll på tävlingen från start till mål!

Tävlingsplats
Norrländska Elitbrottningarna 2018 kommer, liksom förra året, avgöras på Umeå Energi Arena
– Vind. Adressen är Gammliavägen 5, 903 42, Umeå. Hallen ligger cirka 1 km från Umeå
centrum.
QR-kod för vägbeskrivning till hallen

QR-kod för tävlingswebben

Tävlingswebb
All viktig information om tävlingen finns i denna PDF och på Umeå Brottnings hemsida
www.umeabrottning.se. Under fliken NEB 2018 publiceras all information om tävlingen.

Betalning av anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 300 kr (150 för knattar och flickor yngre som bara brottas på lördagen).
Avgiften betalas med fördel in i förväg till Umeå Brottnings bankgiro eller Swish. Ta med ett
kvitto på att avgiften är betald när du hämtar vägningskorten. Det går även att betala avgiften
på plats på fredagen, kontant, med kort eller Swish men ju fler som har betalat i förväg desto
smidigare blir utlämningen av vägningskorten.
Bankgiro 742-1332
Swish 123 461 215 6

Sen anmälan och avanmälan
Sen anmälan är möjlig fram till invägningen på fredagen men innebär dubbel
anmälningsavgift. Sen anmälan görs via mejl till umebrottning@gmail.com och är inte giltig
förrän bekräftelse har tagits emot.
Observera att juniorer kan dubblera och även tävla i seniorklassen utan extra kostnad. I år är
det inte möjligt för övriga kategorier att dubblera. Juniorer som vill dubblera och inte är
anmälda i senior kan säga till om detta vid invägningen.
Observera att avanmälan efter onsdag 17 oktober inte kommer att beaktas.
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Kategorier, viktklasser, regler och licenser
På tävlingen gäller Svenska Brottningsförbundets bestämmelser. Alla brottare måste kunna
uppvisa giltig licens/kvitto på betald licens. Tjejer brottas fristil, killar grekisk-romersk stil.
Samtliga juniorer kan tävla i både junior- och seniorklassen. Ingen övervikt medges.
Flickor yngre, F/y, 7-11 år (2007 -2011) 22/24, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59
Flickor äldre, F/ä, 11-14 år (2004 -2007) 29/33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66
Kvinnor ungdom, KvU, 14-17 år (2001 -2004) 36/40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73
Kvinnor junior, KvJ, 17-20 år (1998 -2001) 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76
Kvinnor, Kv, 17- år (-2001) 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76
Knattar, K, 7-11 år (2007 – 2011) 22/24, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59
Pojk, P, 11-14 år (2004 - 2007) 31/34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85
Ungdom, U, 14-17 år (2001 - 2004) 41/45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110
Junior, J, 17-20 år (1998 - 2001) 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130
Senior, S, 17- år (-2001) 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130

Webbsändning
Alla matcher kommer att webbsändas på Youtube. Dessutom går det att följa tävlingen via
ligadb/TR och Brottlott. Alla länkar återfinns på tävlingswebben.

Invägning, bastu, startkuvert och medicinkontroll
Invägning och medicinkontroll för alla kategorier sker fredagen den 19 oktober antingen på
Scandic Syd eller på Umeå Energi Arena – Vatten, se bild nedan.
Tillgång till separat dam- och herrbastu finns både på Scandic Syd och på Umeå Energi Arena.
Möjlighet att hämta ut vägningskorten finns från 13.30 på Scandic syd och från 17.00 på Umeå
Energi Arena.
Invägning oh medicinkontroll Scandic Syd kl. 14.00-15.30 eller Umeå Energi Arena kl. 18.00-

20.00.
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Telefon till invägningen: Carina Lindgren 070-5402554.

Program
Fredag 19 oktober
Kl. 13.30-15.30 Utlämning av startkuvert Scandic Syd
Kl. 14.00-15.30 Invägning och medicinkontroll Scandic Syd
Kl. 17.00- Utlämning av startkuvert Umeå Energi Arena – Vatten
Kl. 18.00-20.00 Invägning och medicinkontroll Umeå Energi Arena - Vatten
Lördag 20 oktober
Kl. 09.45 Invigning
Kl. 10.00 Tävlingsstart, Knattar och Flickor yngre börjar, därefter övriga
Kl. 11.00-14.00 Lunchservering, tävlingen pågår
Kl. 18.00 (cirka) Tävlingsdagen slut, prisutdelning för Knattar och Flickor yngre
Söndag 21 oktober
Kl. 09.00-11.30 (cirka) Tävlingsdag 2, prisutdelning direkt efter att varje viktklass är slut

Priser
I alla kategorier delas pris ut för plats 1-3. Dessutom kommer lagpriser delas ut.

Tävlingsläkare
Rutinerade tävlingsläkare kommer att finnas på plats under hela helgen för att tillse att
tävlingen fortlöper på ett bra och säkert sätt. Tveka inte att ta kontakt med dem!

Servering och lunch
På lördagen serveras lunch på hallen. Det bjuds på tacobuffé och pastasallad för 70 kr. Under
hela helgen finns ett tävlingscafé fullmatat med smörgåsar, frukt, fika, med mera. Kort- och
Swishbetalningar fungerar alldeles utmärkt!
Lunchen serveras mellan kl. 11.00-14.00. Använd QR-koden för Umeå Brottnings Swish nedan
för smidiga betalningar i kiosken.
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Brottarskor och trikåer
Möjlighet att köpa brottarskor och trikåer på hallen kommer att finnas via det finska
företaget Nanski.
Se broschyr för priser eller besök www.nanski.fi
Kontakt
Hannu
hannu.parkka@nanski.fi
+358 500 368694

Lotterier
Det kommer att finnas ett stort lotteri med många fina priser. Först till kvarn!

Fotografering
En fotograf kommer att dokumentera tävlingen och bilderna kommer löpande att läggas ut på
Facebook. Gå in på Umeå Brottnings Facebooksida för att titta på bilder från tidigare upplagor.
Om ni har något emot att bli fotograferade eller upptäcker någon bild som ni vill att vi ska
plocka bort får ni höra av er.

Kontakt och tävlingsledning
Alla frågor kring tävlingen besvaras av Samuel Eriksson
Telefon: 070-2130728
E-post: umebrottning@gmail.com
Tävlingswebb: www.umeabrottning.se
Facebook: www.facebook.com/umeabrottning/

Varmt välkommen till Umeå och Norrländska Elitbrottningarna 2018 – norra Sveriges största
brottningstävling!
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