IK Ymer Friidrott hälsar er välkomna till Nordiska
Veteran Mästerskapen den 6-8 juli 2018 i Borås.
Borås ligger ligger i Västergötland och är Sveriges
15:e största tätort och kommunen består av
110 663 invånare.

It is a great pleasure for IK Ymer Track Club to
welcome you to the Nordic Masters Athletics
Championships Stadium 6-8 of July 2018.
Borås is located in Västergötland and is Sweden's
15th largest urban area and the municipality consists
of 110 663 inhabitants.

Staden är känd för sin stora textilindustri och för sina
postorderföretag som skulle kunna ses som
The city is known for the large textile industry and for
efterföljare till bygdens tidigare kringresande
the mail order companies, which could be seen as
handelsmän.
successors to the town's former traveling
businessmen.
Ryavallen i Borås stod klar 1941 och var IF Elfsborgs
hemmaplan i fotboll fram till 2004. Sedan dess är det Ryavallen in Borås was completed in 1941 and was
mest friidrott som arenan används till. Arenan fick
IF Elfsborg's home ground in football until 2004.
nya banor innan SM 2013 och har numera åtta
Since then the arena is used for track and field. The
rundbanor.
arena got new courses before SM 2013 and now has
eight lanes round the stadium.
Friidrottens inomhushall ligger vägg i vägg med
arenan och byggdes 2005, sedan dess har även
Friidrott's indoor hall is wall-mounted with the arena
inomhusarenan fått nya banor.
and was built in 2005, since then the indoor arena
has been given new flooring.
IK Ymer Friidrott har tidigare arrangerat Svenska
Mästerskapen och Lag SM. Men även flertalet
IK Ymer Friidrott has previously arranged the
ungdomstävlingar under åren. År 2019 kommer även Swedish Championships and the Swedish Team
IK Ymer och Borås stad att arrangera EM för
Championships. But also the majority of youth
19åringar.
competitions over the years. In 2019, IK Ymer and
Borås will also host the European U20
Hemsidan för tävlingen är nu publicerad och
Championships.
anmälan är öppen. På Hemsidan hittar du mer
information om tävlingen, hotell och Borås stad.
The website for the competition is now published and
the application is open. On the homepage you will
find more information about the competition, hotel
and Borås city.
Website for NMACS 2018

Find us on Facebook

https://www.nmacs18.com

https://www.facebook.com/IKYmerFriidrott/
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