Tävlingsinformation

Norra Sveriges största brottningstävling!

Norrländska
Elitbrottningarna
10-12 februari 2017
Umeå Energi Arena

Umeå Brottning har nöjet att bjuda in till Norrländska Elitbrottnin
- norra Sveriges största brottningstävling�

Norrländska Elitbrottningarna 2017 närmar sig med stormsteg. I denna PDF har vi samlat all
väsentlig information om tävlingen. Vi vill även passa på att hälsa er alla hjärtligt välkomna till
Umeå. Sista anmälningsdag är den 30 januari. Om inget annat meddelas är det dock möjligt
att göra en sen anmälan ända till invägningen på fredagen den 10 februari. Hoppas vi ses!

Tävlingsplats
Norrländska Elitbrottningarna 2017 kommer att avgöras på Umeå Energi Arena - Vind,
Gammliavägen 5, 903 42, Umeå, GPS-koordinater Lat: N 63° 49.7115', Long: E 20° 17.1725'.
Tävlingen kommer att avgöras på fem mattor och en sjätte matta kommer att läggas ut för
uppvärmning.

Tävlingswebb
All viktig information om tävlingen finns i denna PDF och på Umeå Brottnings hemsida
www.umeabrottning.se. Under fliken Norrländska Elitbrottningarna 2017 publiceras all
information om tävlingen.

Anmälan och betalning av anmälningsavgift
Anmälan görs via http://ume.claescon.se/ senast den 30 januari. Anmälningsavgiften är 150
kronor och kan betalas in i förväg på Umeå Brottnings bankgiro eller i samband med att
vägningskorten hämtas via Swish, visa, mastercard eller kontant. Sen anmälan innebär dubbel
anmälningsavgift. Anmälda brottare blir synliga i samband med anmälan. Brottare som
dubblerar betalar anmälningsavgift för varje kategori. Läs mer om dubblering nedan.
Kontonummer
Umeå Brottningsförening
c/o Eriksson, Björnvägen 72, 906 43, Umeå
BIC SWEDSESS
IBAN SE4980000842029140931586
Bankgiro 742-1332
Swish 123 461 215 6

Kategorier, dubblering, viktklasser, regler och licenser
På tävlingen gäller Svenska Brottningsförbundets bestämmelser. Alla brottare måste kunna
uppvisa giltig licens. Tjejer brottas fristil, killar grekisk-romersk stil. Observera att det är
möjligt för samtliga sistaårsbrottare att dubblera och ställa upp i två åldersklasser. Samtliga
juniorer kan tävla i både junior- och seniorklassen. Ingen övervikt medges. Varje kategori
brottas klart under en dag. Under ”Program” kan du se när respektive kategori brottas.
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Flickor yngre, F/y, 7-11 år (2006-2010) 22/24, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59
Flickor äldre, F/ä, 11-14 år (2003-2006) 28/30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 68
Kvinnor ungdom, KvU, 14-17 år (2000-2003) 35/38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 70
Kvinnor junior, KvJ, 17-20 år (1997-2000) 40/44, 48, 51, 55, 59, 63, 67, 72
Kvinnor, Kv, 17- år (-2000) 44/48, 53, 55, 58, 60, 63, 69, 75
Knattar, K, 7-11 år (2006-2010) 22/24, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59
Pojk, P, 11-14 år (2003-2006) 29/32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85
Ungdom, U, 14-17 år (2000-2003) 39/42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100
Junior, J, 17-20 år (1997-2000) 46/50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120
Senior, S, 17- år (-2000) 55/59, 66, 71, 75, 80, 85, 98, 130

Webbsändning
Alla matcher kommer att webbsändas på Youtube av bolaget Livechannel. Dessutom går det
att följa tävlingen via TR och Brottningslottningskollen. Alla länkar återfinns på
tävlingswebben.

Invägning, bastu, startkuvert och medicinkontroll
Invägning och medicinkontroll för alla kategorier sker fredagen den 10 februari antingen på
Scandic Syd eller på Umeå Energi Arena - Vatten. Giltig licens uppvisas vid vågen.
Tillgång till separat dam- och herrbastu finns både på Scandic Syd och Umeå Energi Arena.
Scandic Syd kl. 16.00 - 17.00 eller
Umeå Energi Arena* – Vatten kl. 17.30-20.30.
*Invägning och medicinkontroll sker i Umeå Brottnings träningslokal i hallen bredvid
tävlingshallen. Detta för att komma närmare bastun. Se bild nedan.
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För brottare tävlande i flera kategorier är det viktigt att alla vägningskort lämnas vid
invägningen för att undvika en extra invägning.
Telefon till invägningen: Samuel Eriksson 070-2130728 eller Conny Tärnklev
070-3221814.

Program
Tävlingen kommer att delas in i tre tävlingspass. Varje kategori brottas klart under ett
tävlingspass. Tävlingspass 2 på lördagen kommer att starta så snart tävlingspass 1 är avklarat.
Fredag 10 februari
Kl. 15.00-16.30 Utlämning av startkuvert Scandic Syd
Kl. 16.00-17.00 Invägning och medicinkontroll Scandic Syd
Kl. 16.45- Utlämning av startkuvert Umeå Energi Arena – Vatten
Kl. 17.30-20.30 Invägning och medicinkontroll Umeå Energi Arena - Vatten
Lördag 11 februari
Kl. 08.45 Invigning
Kl. 09.00- Tävlingspass 1 - knattar och flickor yngre (födda 2006-2010)
Kl. 11.00-13.00 Lunchservering
Kl. XX-19.00 Tävlingspass 2 (startar när tävlingspass 1 är slut) – ungdom och kvinnor ungdom
(födda 2000-2003), senior och kvinnor (födda -2000)
Söndag 12 februari
Kl. 08.00-12.00 Tävlingspass 3 - pojk och flickor äldre (födda 2003-2006), junior och kvinnor
junior (födda 1997-2000)
Tävlingen är klar senast klockan 19.00 på lördagen och senast klockan 12.00 på söndagen.
Anledningen till den tidiga starttiden på söndagen är att finska deltagare ska hinna med färjan
med avgångstid klockan 13.00.

Priser
I alla kategorier delas pris ut för plats 1-3. Dessutom kommer fyra lagpriser att delas ut: bästa
klubb, bästa klubb herr, bästa klubb dam samt bästa norrländska klubb.

Tävlingsläkare
Rutinerade tävlingsläkare kommer att finnas på plats under hela helgen för att tillse att
tävlingen fortlöper på ett bra och säkert sätt.
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Servering och lunch
Försäljning av goda hamburgare, smörgåsar, frukt, fika, med mera kommer att ske i hallen
hela helgen, med möjlighet att betala med kort och Swish.
En matig gulaschgryta serveras till lunch på lördagen till en kostnad av 70 kronor. För att vara
garanterad lunch måste den förbeställas. Detta görs via samma länk som för anmälan av
brottare. Lunchen serveras mellan kl. 11.00-13.00 på lördagen.

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.

Transport
Inom Umeå
Vi erbjuder fri transport från hamnen och flygplatsen. Väntetider kan uppkomma om många
önskar hjälp med detta. Vi kommer även att ordna en transport mellan Scandic Syd och
tävlingshallen och tillbaka per tävlingsdag. Om du behöver hjälp med transport, vänligen gör
en transportförfrågan på tävlingswebben så snart du vet när ni anländer och hur många ni blir.
Håkan Uusimäki ansvarar för transporter. Kontakta honom om något verkar oklart eller om
något har förändrats sedan du fyllde i formuläret.
Telefon: 070-3114697
E-post: uusimäki78@hotmail.com
Till Umeå
Med flyg:
www.norwegian.se (Arlanda)
www.sas.se (Arlanda)
www.flygbra.se (Bromma)
www.finnair.com (Helsingfors)
Med tåg:
www.sj.se
Med buss:
www.ybuss.se
Med färja:
http://www.wasaline.com/sv/
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Boende
Hotell – Scandic Syd, Yrkesvägen 8, 904 20, Umeå
I samband med tävlingen erbjuder Scandic Syd rum till följande priser:
Dubbelrum 630 kr, trebädds 840 kr, fyrbädds 1040 kr.
Uppge bokningskod "Umeå Brottning" när du bokar
090-205 60 00
umea@scandichotels.com
Rum är reserverade till den 12 januari 2017. Därefter släpps rummen till allmänheten, vilket
betyder att det är klokt att boka så snart som möjligt. Först till kvarn!
Hårdförläggning på Hagaskolan, Utmarksvägen 1, 903 45 Umeå (cirka 1 km från
tävlingshallen). Hårdförläggning bokas i samband med anmälan av brottare, via samma länk.
Kostnad 150 kr per natt inklusive frukost. Begränsat antal platser.
Ansvarig för hårdförläggning är Ulf Månsson.
Telefon: 070-5253705
E-post: ulf.mansson.hjo@gmail.com

Kontakt och tävlingsledning
Alla frågor kring tävlingen besvaras av Samuel Eriksson och Conny Tärnklev.
Telefon: 070-2130728 eller 070-3221814
E-post: umebrottning@gmail.com
Tävlingswebb: www.umeabrottning.se
Facebook: www.facebook.com/umeabrottning/

Varmt välkommen till Umeå och Norrländska Elitbrottningarna 2017 – norra Sveriges största
brottningstävling!

5

