
J-8/9
J-10 J-10
J-11 J-11
J-12 J-12
J-13 J-13
J-14 J-14
J-15 J-15
J-16 J-16
J-17 J-17
J-18/19 J-18/19
KS KS

G-8/9 40m, lengde (ss) + kule (2kg)
G-10 G-10
G-11 G-11
G-12 G-12
G-13 G-13
G-14 G-14
G-15 G-15
G-16 G-16
G-17 G-17
G-18/19 G-18/19
MS MS
ss = satssone

NB: Vi følger gjeldende smittevernsregler fra Norges Friidrettsforbund

Klubbene søker samlet trenerakkreditering med frist 20.januar 2022. 
Kvote: 1 stk trener/leder for første påmeldte utøver, deretter +1 
trener/leder for hver 5. deltaker

Publikum oppholder seg i publikumsområde (Ikke indre bane) . Vi 
forbeholder oss retten til å gjøre nødvendige begrensninger iht. 
gjeldende smittevernsregler

En deltagerpremie t.o.m 12 år.                                                            
Topp 3 (gull/sølv/bronse) 13 år og eldre.

Vi registrerer resultater løpende (manuelt), og disse blir publisert på 
vår hjemmeside. 

Påmelding via minidrett senest 19.januar 2022. 
Tidsskjema blir ferdigstilt etter påmeldingsfrist har utløpt. Publiseres 
senest tirsdag 25.januar 2022. 

https://wp.nif.no/PageTerminDetail.aspx?LinkId=367335

Ingen avmelding fra 20.januar 2022. Etteranmelding dersom plass, og 
da mot dobbel startkontingent (henvendelse via mail til stevneleder) . 8-12 år = 75 kr  / 13 år t.o.m senior = 125 kr.

Det blir tilrettelagt for egne coaching soner i tekniske øvelser. Her må 
man ha gyldig akkreditering, samt faktisk ha utøver i aksjon. 

Oppvarming i oppvarmingsrommet i andre etasje eller i/rundt 
konkurranseområde. Tilgang konkurranseområde er 60 minutt før 
øvelsesstart. Brudd på regler kan føre til diskvalifikasjon.

Blir publisert nærmere konkurransestart. Vi forbeholder oss retten til å 
slå konkurranseklasser sammen for smidig 
arrangementsgjennomføring. 

Startnummer blir utdelt fra arrangør til utøver i første etasje. 

I tekniske øvelser blir det tre forsøk for alle i lengde og kule for 8, 9 og 
10 år. For 11 år og eldre blir det tre forsøk for alle deltakere, deretter 
finale med tre forsøk for de åtte beste i kule, lengde og tresteg.

Alle utøvere er automatisk avkrysset. Utøver må gi beskjed senest kl. 
23:59 kvelden før til stevneleder per mail, dersom de ikke skal delta i 
en øvelse. "No-show" / manglende oppmøte uten beskjed kan føre til 
diskvalifikasjon fra stevnet. Opprop er 15 min før ved øvelsessted.

Stevneleder: Jonathan Byrkjenes mobil: 908 65 722                         

jonathan@filaks-77.no

PRAKTISK INFORMASJON

60m, 600m, høyde, stav, kule (5kg)
60m, 600m, høyde, stav, kule (5kg)

FORSØK

KONTAKT

OPPVARMING

STARTNUMMER

AVKRYSSING + OPPROP 
(VIKTIG)

FINALER

COACHING-SONER

HOPPHØYDER

AKKREDITERING PUBLIKUM

PREMIERING RESULTATER

PÅMELDING TIDSSKJEMA

ETTERANMELDING 
/AVMELDING

STARTKONTINGENT

60mh (68cm), 600m, høyde, kule (2kg)
60mh (76.2cm), 600m, høyde, kule (2kg)

60mh (100cm), 200m, 1500m, lengde 60m, 600m, høyde, stav, kule (6kg)

60mh (76.2cm), 600m, høyde, kule (2kg), stav
60mh (76.2cm), 600m, høyde, stav
60m, 600m, høyde, stav
60m, 600m, høyde, stav
60m, 600m, høyde, stav
60m, 600m, høyde, stav
60m, 600m, tresteg, høyde (1.50m)

60mh (84.0cm), 200m, 1500m, lengde, kule (4kg)
60mh (84.0cm), 200m, 1500m, lengde, kule (4 kg), stav (3.00m)

AKS-Leikane indoor
29.-30.januar 2022 - Leikvanghallen

Lørdag 29.januar ca kl. 09:30 - 18:00 Søndag 30.januar ca kl. 10:00 - 16:00

60m, lengde (ss)

FIL AKS-77 ønsker alle hjertelig velkommen til AKS-Leikane indoor 2022!

60mh (68cm), 600m, høyde, kule (2kg)

60mh (84.0cm), 600m, høyde, stav, kule (4kg)
60m, 600m, høyde, stav, kule (4kg)

60mh (106.7cm), 200m, 1500m, lengde, stav (4.00m)

60mh (91.4cm), 200m, 1500m, lengde

60m, høyde, kule (3kg)
60m, 1500m, høyde, kule (3kg)
60m, 1500m, lengde
60mh (84.0cm), 200m, 1500m, lengde
60mh (91.4cm), 200m, 1500m, lengde

Det approberes eksplisitt to løp på 60m hekk: 15 år t.o.m senior og 
superfinale 60m: 15 år t.o.m senior. I konkurranseklasser på 60m hekk 
for nevnte aldersklasse hvor det er nok løpere til forsøk + finale så 
arrangeres det på ordinært vis. 

60mh (76.2cm), 200m, 1500m, lengde, kule (3kg)

60mh (76.2cm), 200m, 1500m, lengde, kule (3kg)
60mh (76.2cm), 200m, 1500m, lengde, kule (3kg)

40m, lengde (ss) + kule (2kg)

60m, lengde (ss)
60m, lengde (ss)
60m, 1500m, lengde (ss)
60m, 1500m, lengde, kule (3kg)

60m, høyde, kule (2kg)
60m, høyde, kule (2kg)

60m, 600m, tresteg, høyde (1.75m), kule (7.26 kg)

60mh (68cm), 600m, lengde (ss)
60mh (68cm), 600m, lengde (ss)
60mh (76.2cm), 600m, lengde (ss)
60mh (76.2cm), 600m, lengde (ss), stav


