
 
  

 Stordleikane 2015  
 

Er du klar for høstens første store stevne?  Stordleikane blir arrangert 14. – 16. august. 

Som tidligere år blir dette en overnattingstur for 11 år (2004) og eldre. 

  

Til fredagens stevne må dere til en viss grad selv sørge for transport, men vi skal forsøke å 

koordinere dette best mulig slik at alle som vil kan få delta.  

 

Felles buss: Hvis nok påmelding blir det felles avreise med buss, fra DeepOcean Arena lørdag 

kl. 9:00 og vi er tilbake søndag etter stevnets slutt, ca kl 17:00. 

 

Ellers så håper vi at alle ”ledige” foreldre blir med og heier på tribunen. Alle våre flotte aktive 

utøvere fortjener masse heiarop. Dette er et stort stevne hvor det kommer utøvere fra hele 

Vestlandet. 

Som vanlig til overnattingsstevner må du ta med deg: 

 niste til den første dagen 

 sovepose og liggeunderlag 

 toalettsaker og håndkle 

 HIL-drakt (hvis du har) NB! Obligatorisk med komplett HIL-utstyr for alle f. 00 og eldre 

 jogge-/piggsko 

 eventuelt regntøy (noen husker sikkert tidligere stevner på Stord og i Bergen!) 

Egenandelen blir kr.400,- og det dekker middag lørdag/frokost søndag, all startkontingent og 

overnatting lørdag/søndag + transport. 

 

PÅMELDING STEVNE: Hver enkelt må melde seg på online via minidrett innen 09.08.2015. 

Dette er på samme måte som ved Mailekene. Link til stevnet her:  

 

https://minidrett.nif.no/Event#-101-Stordleikane 
 

De som skal bli med på transport og overnatting melder dette på mail til:  

 

hildegunn.hausken@haugesundil.no 

 

Dersom noen ikke får til online påmelding så sender dere en mail til Hildegunn så kan hun 

prøve å hjelpe dere. 

Den generelle innbydelsen med øvelsene finner dere vedlagt. Det er lov til å prøve seg på 

flere øvelser, men IKKE meld deg på i øvelser du ikke har tenk å delta i! HIL må nemlig betale 

startkontingent for dette.  

 

Vi trenger flere foreldre/trenere som kan være med og overnatte, litt avhengig av hvor mange 

som melder seg på, men 2-3 stk fra hvert av årstrinnene 2003 – 2002 – 2001 er nødvendig.  Gi 

beskjed om du kan være med. 

 

Har du andre spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt enten med Hildegunn Hausken på mail 

hildegunn.hausken@haugesundil.no, eller Jostein Salemonsen på tlf 91195713. 
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