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 2019
på
Haugesund Friidrettsstadion
Lørdag 31. august og
Søndag 1. september

PÅMELDING
Online påmelding i Minidrett:
Dag 1: https://minidrett.nif.no/Event#326737-011

Påmeldingsfrist er fredag 23. august 2019 kl. 23:59
Ved påmelding skal både klubb og krets 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 30. august kl. 21.00.
Endringer etter at påmeldingssystemet er stengt kan sendes: post@haugesundil.no

Haugesund Idrettslag Friidrett
Lerøy-lekene er tilbake i Haugesund etter 10 års pause, og vi gleder oss til å ta imot en ny
generasjon friidrettsutøvere til vår by og våre anlegg. Selv om arrangementet har skiftet
navn flere ganger underveis, er innholdet likt og konkurransen skarp mellom kretsene.
Vi som arrangør har også fornyet oss i løpet av disse årene, og kan tilby ny friidretts-stadion
(2013) og innendørs friidrettshall (DeepOcean Arena) fra 2012.
Anleggene ligger sentralt plassert i Haugesund Idrettspark, og det samme gjør Haraldsvang
skole som blir overnattingsstedet for tilreisende deltakere og ledere.
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 2. etasje i DeepOcean Arena, om lag 150m fra skolen.
Bestilling av innkvartering og mat må gjøres på e-post innen 23.august til:
post@haugesundil.no
Navneliste over ALLE utøvere og ledere som skal innkvarteres på skolen må sendes til
arrangøren: post@haugesundil.no senest 23. august.
Dette gjelder også ledere, og fakturering vil skje i henhold til det antall utøvere og ledere
som er oppgitt.
STEVNEKONTOR
Fredag:
Stevnekontoret er åpent i DeepOcean Arena i Hanne Hauglands vei 14 mellom kl. 18:00 –
22:00. Her får bl.a. utøvere og ledere anvist innkvartering i klasserom, og stevnekontoret vil
også stå for utdeling av 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
STEVNESTART
Endelig tidsskjema er ikke satt opp, men stevnestart er satt til kl. 11:00. lørdag, og med
øvelser utover til ca. kl. 16:30. Stafett blir, som tidligere år, dagens siste øvelse.
Innmarsj laurdag: kl. 10.00 – 10:15.

Haugesund Idrettslag Friidrett
Søndag starter øvelsene kl. 09.30 og vi ønsker - av sikkerhetsmessige årsaker – å avvikle
sleggekonkurransen før de andre øvelsene starter.
Utkast for tidsskjema for søndag 1. 9. går frem til ca. kl. 16.00.
Endelig tidsskjema vil foreligge senest onsdag 28. august.

PÅMELDINGSAVGIFT
Kr. 600,- pr. utøver og leder som inkluderer:
• Stevnedeltagelse lørdag og søndag
• Overnatting fra fredag til søndag (på golv i klasserom)
• Frokost lørdag og søndag
• Lunsj/matpakke lørdag og søndag
• Middag lørdag kveld inkl. sosialt program for deltagerne
For lederne vil vi ha eget sosialt opplegg lørdag kveld.

KAFETERIA/KIOSK
Det blir rikholdig kiosk og kafeteria i telt på stadion under stevnet og kiosksalg med mindre
utvalg i DeepOcean Arena.

YTTERLIGERE INFORMASJON/KONTAKTPERSONER
Arrangementskontakt: daglig leder, tlf. 52 22 34 02/ 476 55 284 evt. post@haugesundil.no
Stevneleder: Tony Liestøl, tlf. 982 04 111
Overnatting/Innkvartering: Gunn Bremvåg, tlf. 453 93 270

HAUGESUND IL FRIIDRETT ØNSKER DELTAKERE OG LEDERE
HJERTELIG VELKOMMEN TIL LERØY-LEKENE 2019 OG
TO FINE FRIIDRETTSDAGER PÅ HAUGESUND FRIIDRETTSSTADION.

Haugesund Idrettslag Friidrett
Øvelsesutvalg Lerøy-lekene 2019
Lørdag 31. august
J13
J14
G13
G14
J13-14
og
G13/14

60m hk - 200m - 600m – 1000m kappg. lengde – stav – kule – diskos
60m hk – 200m - 600m – 1000m kappg. lengde – stav – kule – diskos
60m hk – 200m - 600m – 1000m kappg. lengde – stav – kule – diskos
80m hk – 200m - 600m – 1000m kappg. lengde – stav – kule – diskos
10 x 80m kretsstafett (Donald)

Søndag 1. september
J13
J14
G13
G14
J13-14
og
G13/14

60m - 200m hk - 1500m
høyde - tresteg
60m - 200m hk - 1500m
høyde - tresteg
60m - 200m hk - 1500m
høyde - tresteg
60m - 200m hk - 1500m
høyde - tresteg

– spyd – slegge –
- spyd – slegge –
– spyd – slegge –
– spyd – slegge –

8 x 200m stafett (kretsstafett)
NB! Starttidspunkt for sleggekast blir
søndag kl. 09:00.

Arrangementsponsor:

Generalsponsor for Haugesund Idrettslag:

