Kallelse till deltagare och ledare!
Malmbergets Allmänna Idrottsförening i samarbete med NSD, berörda SDF
och Gällivare kommun hälsar Dig välkommen till
Lilla VM:s vinterfinal 2-4 mars 2018.
INCHECKNING
Anmälan sker i Nordans foajé fredag den 2 mars kl. 10.00 – 18.00 för samtliga idrotter
och deltagare. Material och tävlingsprogram hämtas ut av ledare vid anmälan.
DELTAGARAVGIFT
Deltagare och ledare från Luleå, Piteå, Kiruna, Arvidsjaur och Jokkmokks kommuner samt
övriga deltagare utanför Norrbotten betalar 500 kronor per deltagare och ledare.
Deltagare/ledare från övriga Norrbottens kommuner har subventionerad avgift och betalar
220 kronor per deltagare och ledare.
INBETALNING
Inbetalning av deltagaravgiften skall göras på MAIF:s Bankgiro 756-4867 i god tid innan
tävlingarna. Dock senast den 23 februari. På inbetalningen skall det framgå namn/lag,
antal deltagare och förening samt i vilken idrott man deltar. Medtag en kopia på
betalningen om oklarheter uppstår. OBS! Inga individuella anmälningar/betalningar, allt
skall ske via er förening!
DELTAGARKORT – deltagarbevis
Varje deltagare och ledare får ett deltagarbevis (vilket också är matkuponger) vid
incheckningen. Det skall visas upp vid entrén till förläggningen och till varje måltid måste
deltagarbeviset uppvisas. Var rädd om kortet!
FÖRLÄGGNING
Förläggning för deltagare/ledare är på Välkommaskolan och Nya Malmsta i Malmberget.
Anvisning om logi sker vid incheckning. Är det deltagare eller lag som EJ skall ha boende
så meddela oss på, eva@lillavm.se. Incheckning tidigast 15.00 på fredag.
Kylskåp finns på förläggningarna.
MAT
Första måltiden är lunch fredag klockan 10.30-13.00. Inga kvällsmål ingår. Föräldrar och
supportrar kan köpa matkuponger i matsalen på Nordan
Maten serveras på Restaurang Nordan på Folkets Hus i Malmberget.
SPECIALKOST SPECIALKOST SPECIALKOST SPECIALKOST
Om du behöver någon typ av special kost meddelar du detta via e-post till
brasseriejta@gmail.com Senast måndag 19 februari.
För att säkerhetsställa att rätt kost kommer till rätt person skall namn och lag/förening uppges
samt hur många måltider det avser. Glöm inte att uppge kontaktperson och
telefonnummer alt. e-postadress vid eventuella oklarheter.

RESOR / TRANSPORT från och till järnvägsstationen
Föreningarna/deltagarna ansvarar själva för resor till och från Gällivare/Malmberget.
Ni som kommer med tåg och vill ha transport till Sporthallen i Malmberget meddelar det via epost till eva@lillavm.se senast 23 februari. Ankomsttid, antal och avgångstid på söndag och
naturligtvis vilket lag eller vem som är beställare.
Transport kommer att finnas under helgen mellan Sjöparkskolans gymnastiksal i Gällivare
och Sporthallen i Malmberget.
UTRUSTNING
Varje deltagare tar med tävlingsutrustning för respektive idrott, sovsäck, luftmadrass eller
liknande. Deltagarna sover på golvet i klassrum. Vilken skola ni hamnar på får ni veta vid
incheckningen i Malmberget. Ett tips är att kanske ta med ett snöre till upphängning av fuktiga
kläder. Ett Tips! De som har uppblåsbara luftmadrasser, tag med något att lägga under
madrassen, golvet kyler och deltagarna upplever det som kallt.
VIKTIGT
Det är väldigt viktigt att samtliga deltagare och ledare håller stenhårt på god ordning och gott
uppträdande. Lilla VM har den traditionen och den skall vi värna om. Vi är alla skyldiga att ”stå
upp” mot det fina förtroende värdkommunen Gällivare visar oss. Utanför förläggningarna gäller
samma regler med ordning & uppträdande.
INVIGNING
Fredag 2 mars klockan 21.00 är det invigning med uppträdande i Malmbergets sporthall för
samtliga deltagare. Den sena tiden för att alla skall kunna deltaga.
Jemima Hicintuka (från Idol), Emil Källdoff (fotbollsfreestyle) Clas Danell (magiker) samt en
dansgrupp kommer att förgylla 60års invigningen.
AVSLUTNING
Då idrotterna numera vill ha egen prisutdelning varierar avslutningen från idrott till idrott. Jag
ber er ta kontakt med ert eget förbund för exakt information om er avslutning.
INFORMATION och LILLA VM KANSLI
Ni kan naturligtvis också ringa vårt kansli 0970 – 231 00.
Upplysningar Eva Wänelöf, 070 - 509 32 01 eller eva@lillavm.se
NEONBOWLING
Lördag 18.00 – 20.00 i bowlinghallen för deltagarna.
MELLO KVÄLL
”Mello” kväll i biografen på Nordan lördag kl.20.00-21.30. Uppvisa deltagarkort!
EGEN HEMSIDA: www.lillavm.se
Egen hemsida där alla resultat under tävlingarna kommer att uppdateras.
Live sändningar över webbkameror och all matnyttig information före Lilla VM.
Följ även Lilla VM på nsd.se/lillavm

Varmt välkomna önskar vi er
deltagare och ledare!

Till LEDARNA I LILLA VM
VIKTIGT

Det är ett krav att Du som ledare ansvarar för ordning och
uppträdande under tävlingsdagarna. Gå igenom med dina
ungdomar före avresan till Gällivare/Malmberget vad som gäller i
förläggningar och även utanför.

ANMÄLNINGAR

Alla anmälningar sker via hemsidan, www.lillavm.se,
Anmälningsblanketten finns under fliken Anmälan vid resp.
idrott

INVIGNING

Du ansvarar för att Du och dina ungdomar finns på plats i
Sporthallen 20.50 på fredag kväll inför invigningen

LEDARRUM

På förläggningarna finns det tillgång till kaffe för ledarna. Öppet
fredag och lördag 19.00-23.00

PROGRAM

Tävlingsprogram och övrigt material får Ni vid anmälan.
Dagarna före Lilla VM kan ni gå in på hemsidan för att få en
överblick över tävlings – och matchtiderna.

HEMSIDAN

Ni kan också gå in hemsidan för att få information

www.lillavm.se
BASTU

Fredag och Lördag 17.00 – 20.00 på Sporthallens badavdelning
Obs! Endast ledare och föräldrar

NOLLTOLERANS

Under Lilla VM råder absolut Nolltolerans när det gäller alkohol
och droger. – Föregå med gott exempel!

STIPENDIATER

Lilla VM tillsammans med sponsorer kommer
att dela ut stipendier till duktiga idrottsungdomar/ledare. Varje
idrott ska komma in med namn på någon/några ungdomar/ledare
som de tycker är värd ett stipendium och varför just de ska få ett
stipendium.
Kravet är att man deltar på Lilla VM och har utmärkt sig på
något sätt. Skickas in senast 19 februari
Ansökningarna ska skickas till eva@lillavm.se

Varmt välkomna önskar vi er ledare!

