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... och det nordligaste 10MILA någonsin! Sällan har 
det funnits fler anledningar för ditt deltagande.

10MILA 2023 kommer att erbjuda mycket under ett 
och samma tak med hela fyra tävlingsdagar under 
Kristi Himmelsfärdshelgen, 18 - 21 maj. Swedish League 
under torsdagen, stadsprint på fredagen och så 
avslutar vi med 10MILA-budkavlarna under lördag 
och söndag.

Alla tävlingar i utslagsgivande och snabblöpt 
norrlandsterräng endast ett stenkast från Skellefteå 
centrum. 10MILA-natten blir ljus, så flertalet av er kan 
lämna lampan hemma. Prioritera även bort stövlar 
och regnställ då hela tävlingsarenan ligger inomhus i 
vårt stora idrottskomplex - Skellefteå Kraft Arena. Allt 
under ett och samma tak! Kan det bli bättre?

Välkommen till 
Skellefteå 2023...
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10MILA

Stadssprint

Swedish League
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4 dagar –
3 tävlingar
Skellefteå erbjuder följande tävlingar under 
Kristi Himmelsfärdshelgen 2023: 

Torsdag den 18 maj. Eftermiddag.
Swedish League med publiktävling. 
Medeldistans. Rönnbäcken. 7 km söder
om Skellefteå Centrum.

Fredag den 19 maj. Förmiddag. 
Stadssprint. Centrala Skellefteå.

Lördag den 20 maj - söndag 21 maj.
10MILA

Under dessa dagar kommer det givetvis 
även erbjudas öppna banor.

TÄVLINGSOMRÅDEN



Allt under ett tak
För första gången någonsin erbjuder 10MILA målgång, växling och övrig service 
inomhus. Skellefteå Kraft Arena erbjuder plats för upp emot 6 000 åskådare och är 
fullmatad med teknik som kommer att ge er alla en unik upplevelse. Det här blir något 
helt, helt annorlunda. Så missa inte!  

Och varför inte redan nu boka en egen loge, reserverade sittplatser för klubben eller 
varför inte ett bord i restaurangen. Ta chansen till en upplevelse utöver det vanliga - 
boka redan nu! Hör av dig till: ledning2023@10mila.se
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VÄXLING, MÅLGÅNG 

OCH ÖVRIG SERVICE!
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The Wood Hotel

Skellefteå Camping

BOKA DITT BOENDE REDAN NU!
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TRÄNA

INFÖR 2023 

REDAN NU!



Avlysningar Skellefteå 2023
Du som avser delta i åldersklass på tävlingen får inte skaffa dig kännedom 
om tävlingsområdena genom avsiktlig rekognosering, om det inte tydligt har 
tillåtits av arrangören. Det gäller också personer som inte själva avser delta i 
åldersklass på tävlingen, men som på ett eller annat sätt kan påverka 
tävlingens resultat. 

Eftersom tävlingarna hör till kvalitetsnivå 1 gäller särskilt strikta regler. 
Området är också avlyst, vilket innebär att det inte får arrangeras någon 
organiserad tränings- och tävlingsverksamhet i området till dess 
tävlingen är avgjord.
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Skellefteå 2023

AVLYSNING SWEDISH LEAGUE

AVLYSNING 10MILA



Tillsammans mot 2023!

HUVUDSPONSOR

GULDSPONSORER
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www.10mila.se

Gör som Hanna Lundberg, 
kom till Skellefteå!

Skellefteå 2023

https://10mila.se/index.php/sv/nyheter/491-10mila-i-orientering-till-skelleftea-2023

