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INDBYDELSE til  
De Vestdanske Indendørs 

Ungdomsmesterskaber 
i Atletik 2019 

 
     
 Aalborg den 18. november 2018 

 
 
 

 
Hermed har Aalborg Atletik & Motion i samarbejde med Dansk Atletik Forbund fornøjelsen af at indbyde 
til årets vestdanske indendørs ungdomsmesterskaber (VDMU) i atletik for piger og drenge fra 12 til 19 år 
I Gigantium i Aalborg. Stævnet afholdes lørdag den 19 og søndag den 20 januar med første start lørdag 
klokken 11.00. 
 

Program 18 - 19 år:  60 m, 60 m hæk, længde, højde, stang, 3-spring, kugle  
 1500 meter løbes på rundbane i Skive den 12 januar 
 
16 - 17 år:  60 m, 60 m hæk, længde, højde, stang, 3-spring, kugle  
 1500 meter løbes på rundbane i Skive den 12 januar 
 
14 - 15 år: 60 m, 60 m hæk, længde, højde, stang, 3-spring, kugle  
 1500 meter løbes på rundbane i Skive den 12 januar 
 
12 - 13 år: 60 m, 60 m hæk, længde, højde, stang, kugle  
 800 meter løbes på 150 m rundbane 
 

Tidsskema Publiceres når tilmeldingsfristen er udløbet. Præliminært skema kan findes på 
AAM’s hjemmeside 

Kvalifikationskrav Der er fri tilmelding i alle øvelser. Se forbundsmappens §12.8.20 

Startberettigelse Mesterskabet er forbeholdt medlemmer af vestdanske atletikklubber. 
Udenlandske statsborgere, som er medlemmer af en dansk atletikklub, er 
underlagt bestemmelserne i forbundsmappens afsnit 16. 

Tilmelding Online tilmelding skal ske på http://daf.sportstiming.dk/aam/  

Tilmeldingsfrist Senest 11 januar til midnat. 

Efteranmeldelse Der er i henhold til reglementet mulighed for at foretage eftertilmeldinger frem til 
72 timer før start mod 2 x startgebyr.  

Startpenge    65 kr. pr individuel øvelse. 

Indkvartering 
 

Aalborg Atletik & Motion kan være behjælpelig med indkvartering. 
Kontakt kontor@aalborgatletik.dk eller ring 98 11 18 24 ved skoleindkvartering 
Og Cabinn www.cabinn.dk for hotel med AAM rabat 

Parkering Busser og biler kan parkeres ved Gigantium  

Yderligere 
information 

For praktiske oplysninger henvises til www.aalborgatletik.dk hvor tidsplanen og 
mesterskabsmanualen også findes i downloadbart format 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Aalborg Atletik & Motion 
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