
 

 

Haugesund IL Friidrett  
har gleden av å invitere friidrettsutøvere på 13 og 14 år fra Sogn og 
Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder til årets store begivenhet  

 

LERØY-LEKENE 2020  
på 

Haugesund Friidrettsstadion 
 5. og 6. september  

 

 
 

 
PÅMELDING  
Online påmelding i Minidrett:  
Dag 1: https://minidrett.nif.no/Event#362749-011 
Dag 2: https://minidrett.nif.no/Event#362750-011 
Påmeldingsfrist er fredag 28. august 2020 kl. 23:59  

Klubb og krets skal registreres på utøverne, og vi tar det som en forutsetning at de som blir meldt på 
er spurt og har takket ja til å delta i øvelsen de meldes på i. Husk å føre opp bestetid i løp.  
Siste frist for endringer er søndag 30. august kl. 21.00.  

Endringer etter at påmeldingssystemet er stengt kan sendes til: post@haugesundil.no 

 
 



 

Haugesund Idrettslag Friidrett 
 

 
  
 

Faren for smittespredning av covid-19 viruset har ført til en del usikkerhet rundt avviklingen 
av årets Lerøy-leker, men slik situasjonen er nå, er det bestemt at lekene avvikles som 
planlagt. Vi som arrangør kommer naturlig nok til å ha stor fokus på gode rutiner rundt 
hygiene gjennom hele helgen, og de som kommer kan føle seg sikre på at smittevernet har 
høy prioritet. Planene for hygiene rundt servering og overnatting mv. er utarbeidet i 
samarbeid og i samråd med lokale helsemyndigheter. 

Vi har fjorårets leker friskt i minnet og vi gleder oss til å ta imot en ny generasjon 
friidrettsutøvere til vår by og våre anlegg.  

Selve friidrettsstevne blir- som i 2019 - avviklet på Haugesund Friidrettsstadion.  
Servering – både for utøverne og trenere/ledere - vil foregå i DeepOcean Arena. Vi ser også 
på mulighetene for å få i stand en sosial samling for utøverne lørdag kveld. 
 
OVERNATTING/INNKVBARTERING 

Vi tilbyr overnatting i klasserom på Haraldsvang skole som ligger mellom DeepOcean Arena 
og Friidrettsstadion. Her må alle ta med sovepose og liggeunderlag. 
All matservering vil foregå i DeepOcean Arena, om lag 150m fra skolen. 
Bestilling av innkvartering og mat må gjøres på e-post innen 28. august til: 
post@haugesundil.no 
Navneliste over ALLE utøvere og ledere som skal innkvarteres på skolen må sendes til 
arrangøren: post@haugesundil.no senest 28. august. Svært viktig at dette blir gjort, slik at 
evt. smittesporing lettere kan gjennomføres.  
Dette gjelder også ledere, og fakturering vil skje i henhold til det antall utøvere og ledere 
som er oppgitt/påmeldt. 

 

STEVNEKONTOR 
Fredag:  
Stevnekontoret er åpent i DeepOcean Arena mellom kl. 18:00 – 22:00. Her får bl.a. utøvere 
og ledere anvist innkvartering i klasserom, og stevnekontoret vil også dele ut startnummer, 
program, T-skjorter, m.m.  I år som i fjor vil hver krets ha sin farge på t-skjorten. 

Lørdag/søndag:  
Stevnekontoret flyttes til stadion og er åpent lørdag og søndag formiddag for utdeling av 
startnummer, program samt div. spørsmål.  
Åpningstider lørdag: 09:00 – 17:00 og søndag 09:00 – 14:00 
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STEVNESTART 
Endelig tidsskjema er ikke satt opp, men stevnestart er satt til ca. kl. 11:00. lørdag, og med 
øvelser utover til ca. kl. 16:00. Stafett blir, som tidligere år,  dagens siste øvelse, men dette 
året blir det uten stafettpinne. Dermed blir det Donald-stafett, men vekslingen skal skje utan 
kontakt mellom utøverne.  
Innmarsj lørdag: kl. 10:00 – 10:15.  

Søndag starter øvelsene kl. 10:00. 
Utkast for tidsskjema for søndag viser at øvelsene går frem til ca. kl. 15:30.  

Endelig tidsskjema vil foreligge senest onsdag 2. september. 

 
PÅMELDINGSAVGIFT 
Kr. 600,- pr. utøver og leder som inkluderer: 

 Stevnedeltagelse lørdag og søndag 
 Overnatting fredag - søndag (på golv i klasserom) NB! 1 m. avstand mellom 

madrassene 
 Frokost lørdag og søndag 
 Lunsj/matpakke lørdag og søndag 
 Middag lørdag kveld. Vi ser også på muligheten for å ha et sosialt program for 

ungdommene innenfor gjeldende smittevernregler. 
 
For lederne vil vi ha eget sosialt opplegg lørdag kveld. 
 
KAFETERIA/KIOSK 
Det blir kiosk og kafeteria i stort telt på stadion under stevnet.  
 
YTTERLIGERE INFORMASJON/KONTAKTPERSONER 
Arrangementskontakt: daglig leder, tlf.  52 22 34 02/ 476 55 284 evt. post@haugesundil.no 
Stevneleder: Thomas Angell Bergh, tlf. 958 70 242  
Overnatting/Innkvartering: Astrid Kleppe, tlf. 907 98 300 
 
 

HAUGESUND IL FRIIDRETT ØNSKER DELTAKERE OG LEDERE  
HJERTELIG VELKOMMEN TIL LERØY-LEKENE 2020 OG FINE 

FRIIDRETTSOPPLEVELSER PÅ HAUGESUND FRIIDRETTSSTADION. 
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Øvelsesutvalg Lerøy-lekene 2020 
 

Lørdag 5. september Søndag 6. september 
J13 

60m hk – 200m – 600m – 1000m kappg. 
– lengde – stav – kule – diskos 

J13 
60m – 200m hk – 1500m – spyd – slegge – 
høyde – tresteg 

J14 
60m hk – 200m – 600m – 1000m kappg. 
– lengde – stav – kule – diskos 

J14 
60m – 200m hk – 1500m – spyd – slegge – 
høyde – tresteg 

G13 
60m hk – 200m – 600m – 1000m kappg. 
– lengde – stav – kule – diskos  

G13 
60m – 200m hk – 1500m – spyd – slegge – 
høyde – tresteg 

G14 
80m hk – 200m – 600m – 1000m kappg. 
– lengde – stav – kule – diskos 

G14 
60m – 200m hk – 1500m – spyd – slegge – 
høyde – tresteg 

J13-14 
og 
G13/14 

10 x 80m kretsstafett (Donald) 
J13-14 
og 
G13/14 

8 x 200m stafett (kretsstafett) UTGÅR  

   
     
    

 

Arrangementsponsor: 
 

 

 
 

Generalsponsor for Haugesund Idrettslag: 

 

 


