Søgne IL friidrett

Invitasjon til Søgnelekene 2015
søndag 30 august kl. 12.00
Søgne IL i samarbeid med MHI og Holum IL inviterer til Søgnelekene for trettiandre gang.
Vi har lagt om øvelsesutvalget noe og har tatt inn 100 m igjen som sprint for 15 år og eldre.
200 m er tatt ut av øvelsesutvalget og erstattet med «600» m for gutte og jenteklassene.
Stevnet avvikles søndag 30.08. med start kl. 12.00. Vi forsøker å være ferdige kl 16.00, men det er
avhengig av deltakelsen. Vi oppfordrer alle til å melde seg på i god tid. Jo flere som melder seg på i
rett tid jo lettere er det å få klart tidsskjema og formidle det til deltakerne. Etter anmelding er mulig,
men meld heller på en deltaker for mye enn for lite i tvilstilfeller i forkant.
Klasser og øvelser:
G 10 – 14 år:
60 m, 600 m, lengde, kule, høyde, spyd og 4x100 m
J 10 – 14 år:
60 m, 600 m, høyde, kule, lengde, spyd og 4x100 m
G 13 - 14 år og J 13 – 14 år: 1500 m
G 15 – 19 år:
100 m, høyde, spyd, lengde, kule, 1500 m og 4x100 m
J 15 – 19 år:
100 m, høyde, lengde, kule, spyd, 1500 m og 4x100 m
Menn senior:
100 m, 800 m,høyde, lengde, kule, spyd, 3000 m og 4x100 m
Kvinner senior:
100 m, høyde, kule, lengde, spyd, 3000 m og 4x100m
Klasseinndeling: J 10 år – J 11 år – J 12 år – J 13 år – J 14 år – J 15 år – J 17 år
J 18 – 19 år og Kvinner senior. G 10 år – G 11 år – G 12 år – G 13 år – G 14 år – G 15
år – G 16 år – G 17år – G 18 – 19 år og menn senior
Stafettene går i koblet klasse med fritt valg i aldersgruppene
G 10, 11 og 12 år – G 13 - 14 år osv. – J 10, 11 og 12år, J 13 – 14 år osv.
Online påmelding. Se link i NFIF terminlista i Sportsadmin. Startkontingent i klasse
10-11- 12 år kr. 60.- pr. øvelse – øvrige klasser kr. 70.-pr. øvelse – stafett ingen
startkontingent. Påmelding stafett på stevnedagen. Oppslag på banen for påmelding
Startkontingenten sendes sammen med påmeldingen til bank-konto 3090.07.05227.
Påmelding på min idrett/sportsadmin innen 25.august. Hvis det er vanskelig å få til
kan en sende påmelding på mail til jon.b.fjeld@uia.no.
Flott premiering – alle i de yngste klassene får premie
Kontaktperson: Jon Fjeld 41227209
Velkommen til Søgne

