LÖRDAG 13 DECEMBER 2014
Vilhelmina Folkets Hus

Deltagare i denna SM-tävling måste vara medlem i en Skolidrottsförening samt vara födda år 2001 – 1996.
I det fall skolan man går på saknar en skolidrottsförening så kan man antingen starta en ny skolidrottsförening på
den skola där man studerar eller bli medlem i en annan skolidrottsförening, företrädesvis på den ort där man
studerar. Väljer man att deltaga i lagtävling för en skolidrottsförening som har sin bas på en skola där man själv
inte studerar, måste man ansöka om dispens på Svenska Skolidrottsförbundet.

Har man inte ett Skol IF det så startar man ett via:
http://iof3.idrottonline.se/templates/Page.aspx?id=5037
Har ni frågor om Skol IF kan ni kontakta Torbjörn Lundin på Svenska Skolidrottsförbundet:
+ 46 (0)70 295 63 16 Torbjorn.Lundin@skolidrott.se
VÄNSTER och HÖGER ARM:
Killar -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, -80kg, +80kg
Tjejer: -50kg, -55kg, -60kg, -70kg, +70kg
Invägning: fredag 12 december kl. 19 -21.00 Vilhelmina Folkets Hus
samt lördag 13 december kl. 7.30 - 9.00 Vilhelmina Folkets Hus
Varje skola får ha en tävlande per viktklass. Varje vunnen match ger ett poäng till skolan/laget.
Klädsel för tävlande: träningsbyxor, gympaskor, t-shirt (gärna med skolans namn tryckt på ryggen).
WAF-regler kommer gälla under mästerskapet.
Anmälningsavgift: 100kr/person (gäller både vä och hö arm)
Anmälan sker skolvis, dvs skolan anmäler sina deltagare HÄR:
http://www.skoljoggen.se/ev_anmalan_sm.asp?evid=137
Anmälningsavgiften faktureras till Skolidrottsföreningen efter att anmälan gjorts.

Sista anmälningsdag: 30 november

Tävlingsstart: 11:00

Arrangörer: Luspengymnasiets Skol IF i samarbete med Vilhelmina kommun,
armbrytargymnasieeleverna och Storuman Armsport

Livestreaming: www.armbrytargymnasiet.se
Natali Kristoffersson
Tobias Erlandsson
Heidi Andersson

Kontaktpersoner:
073-051 85 44
natali.kristoffersso@edu.storuman.se
076-104 70 87
toobbbias@gmail.com
070-201 68 80
info@heidiandersson.com

BOENDE:
Kyrkstan
pris: 212kr/person.
Boka direkt HÄR:
http://www.svenskaturistforeningen.se/upptack/Omraden/Lappland/Vandrarhem/vilhelmina/
Instruktioner: Boka som medlem. Använd kampanjkoden: brytarm så har ni 15% rabatt på
medlemspris. Lakan, handdukar och slutstäd kan bokas till.
Kyrkstan ligger mindre än 5 minuters promenadväg från Folkets Hus. Kyrkstaden har 40 st

platser.

Kolgårdens Camping är ett annat billigt alternativ från: 149 kr bädden i en 6-bädds stuga:
http://www.kolgarden.se/

Hotell Wilhelmina: http://www.hotellwilhelmina.se/
Stina Adamsson Hedman
Vilhelmina Turistbyrå / Tourist center
STF Vilhelmina Kyrkstad
Tingsgatan 1
912 33 Vilhelmina
Tel: +46 940-39886
turist@vilhelmina.se

RESA TILL VILHELMINA:
Tåg + busstransporter till & från Vilhelmina
www.sj.se
Tåg till Östersund för att resterande sträcka åka med länstrafikens bussar.
Nattåg från Stockholm/Göteborg/Malmö–Östersund med anslutande bussar till Vilhelmina.
Umeå finns också som alternativ destination med tåg såsom flyg och har bussförbindelse med
Vilhelmina.
http://www.tabussen.nu/

Flyg till Vilhelmina
www.nextjet.se

Använd koden: SKOLSM för specialpris på flyg!
Flygtider fredag 12/12 till Vilhelmina (Ingen flygtrafik till & från Vilhelmina under lördagar)
ARN 09.15

-

VHM 10.40

ARN 18.40

-

VHM 20.10

Flygtider söndag 14/12 från Vilhelmina
VHM 16.40

-

ARN 18.10 (endast en avgång)

Maila info@heidiandersson.com och meddela om ni önskar skjuts från flygplatsen till invägning och
boende så ordnar vi detta.

