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NIF 

Grenledare Lilla VM   

SDF 

 

Lilla VM finaler 28feb – 1mars 2020 i Gällivare/Malmberget 

 

Nu börjar det närma sig, Lilla VM vinter 2020 

 

Ni har säkert en del uppgifter redan som vi gärna vill ta del av! 

Vi vill ha in spelprogram och laguppställningar från er så snart som möjligt för att kunna 

trycka tävlingsprogrammet. 

Vi behöver uppgifterna senast den 31januari. 

Den information vi behöver är tävlingsschema från era grenledare. Deltagare och ledare 

skall anmälas på speciellt dokument på vår hemsida. Anmälan av deltagare och ledare görs på 

www.lillavm.se 

Meddela om det är någon -/några som inte skall bo i skolorna för att underlätta för oss att 

fördela login (priset är detsamma även om man ordnar eget boende). 

 

Deltagaravgiften för årets tävlingar är 500 kronor per deltagare/ledare från Arvidsjaur, 

Jokkmokk, Kiruna, Luleå och Piteå och 220 kronor per deltagare från övriga kommuner där 

NIF fortfarande har avtal med kommunerna och kan kommundebitera resterande belopp. 

Avgiften sätts in i förväg på Malmbergets AIFs bankgiro 756-4867, viktigt att man anger 

namn, adress, förening samt i vilken idrott man tävlar på inbetalningen så att rätt person 

prickas av när pengarna kommer in. Om någon blir sjuk eller av annan anledning ej kan delta 

i tävlingarna så återbetalas pengarna. Vid eventuell efteranmälning går det bra att betala 

avgiften på plats i Malmberget. 

 

Boendet för grenledare blir på Grand Hotel Lapland  i Gällivare och vi står för kostnaden för 

en grenledare. 

Grenledare anmäler sig till eva@lillavm.se för bokning av rum. 

Övriga medföljande föräldrar, ledare m.fl. kan boka boende direkt hos  

Grand Hotel Lapland 0970-77 22 90 till bra helgpriser under Lilla VM helgen. 

 

Grenledarträff torsdag 27feb kl. 19.00 på Grand Hotel Lapland.  

 

Mer info. kommer ang. boende, mat och transport. Nästa brev som kommer vore tacksamt om 

förbunden och grenledare hjälper till med spridning av brevet till alla deltagare. 

 

Kansliet 0970-231 00  

E-post: malmbergets.aif@telia.com 

 

Lilla VM general 

Eva Wänelöf 070-509 32 01 E-post: eva@lillavm.se 

 

Information kommer också att finnas på hemsidan: www.lillavm.se 
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