
Velkommen 
Tønsberg Friidrettsklubb 
inviterer til NM Friidrett 

for Veteraner 2008 
  

  

Mesterskapet foregår i tiden 15. til 17. august 2008 i idylliske Greveskogen idrettspark. Det er 
mange fremragende friidrettsutøvere som opp gjennom årene har stiftet bekjentskap med den 
raske banen her i Tønsberg. Banerekordene er i så måte interessant lesing. Denne gangen 
gleder vi oss til å ta i mot dere til spennende dager i viking-fylket Vestfold. 

Mesterskapsklasser 
Veteraner konkurrerer i 5-årsklasser. I NM for veteraner er yngste konkurranseklasse både for 
kvinner og menn 35-39 år. Det er ingen begrensning oppad når det gjelder 5-årsklasser.  

Påmelding 
Send e-post til tfik@tfik.no eller brev til Tønsberg Friidrettsklubb, Postboks 1231 Trudvang, 
3105 Tønsberg for påmelding. 

Påmeldingsfrift 
Fredag 1. august 2008 klokka 23:59. 

Startkontingent 
150 kr pr øvelse og 600 kr pr stafettlag. Startkontingenter betales inn til konto 24202215293. 
Husk å påføre deltagerklubb på innbetalingen. 

Overnatting 
Dette finner du opplysninger om under menyen til venstre: Hoteller. 
 
NM-treff (AVLYST) 
Det arrangeres NM-treff med enkel bespisning, musikk og dans i Eik Samfunnshus 
lørdagskvelden klokka 18:00. Arrangøren ordner transport til og fra ararngementet. Pris kr 
100 pr person. Vi har valgt i benytte online-påmelding også til NM-treffet. Hver person som 
ønsker å delta på NM-treffet melder seg på "1 mile BANKETT" på samme måte som man 
melder seg på de ulike NM-øvelsene. Bankettpåmelding. 

Informasjon/spørsmål 

Svarer på generell informasjon om 
arrangementet Svarer på tekniske spørsmål om arrangementet 

Jan Olav Hay Svein Hytten Kai Hole 

mailto:tfik@tfik.no


419 33 084 
jano-hay@online.no  

333 26 075 / 942 67 
430 
sahytten@online.no 

333 30 740 / 413 34 
879 
vikahole@hotmail.com 

Arrangørens e-postadresse: tfik@tfik.no 

Arrangørens postadresse: Tønsberg Friidrettsklubb, Postboks 1231 Trudvang, 3105 Tønsberg  

Vell møtt til flotte stevnedager på Greveskogen idrettspark i Tønsberg!  
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