Tønsberg friidrettsklubb inviterer til
Kristinaleker på Greveskogen Idrettspark
lørdag 20. august 2022
Kristinalekene i Tønsberg har en laaaang historie, helt fra begynnelsen av 1970-tallet.
Fortsatt er det flere sterke stevnerekorder fra den tiden som venter på å bli slått.
Idylliske Greveskogen Idrettspark ligger klar og venter på mange nye personlige rekorder.
Det konkurreres i enkeltklasser 10 – 16 år, i følgende øvelser:
Øvelser og klasser:
G9/J9: Mulig å melde seg på i 10-årsklassene.
G10 og G11: 60m – 600m – lengde – liten ball – slegge
G12 og G13: 60m – 60m hekk – 600m – lengde(s) – kule - slegge
G14:
100m – 80m hekk – 800m – høyde – kule – slegge
G15 og G16: 100m- 100m hekk – 800m – høyde – spyd - slegge
J10 og J11:
J12 og J13:
J14:
J15 og J16:

60m – 600m – lengde – liten ball - slegge
60m – 60m hekk – 600m – høyde – kule – slegge
100m – 60m hekk – 800m – høyde – kule – slegge
100m – 80m hekk – 800m – lengde – spyd - slegge

Påmelding via forbundets online påmelding - på friidrett.no, frist: 15.august kl.23.59.
Spørsmål kan rettes til: Iver Hytten 480 60 290 / iver.hytten@gmail.com, Linn Tea Kjærås
95260875 / linn.tea.kjaeraas@pwc.com eller Grete Rivenes 474 135 10
/grete.rivenes@hotmail.no (til 18. august)
Premiering med Kristinamedaljer og vanlig 1/3 premiering 11-16årsklassene.
Deltakerpremie 10-12år. Bestemannspremier i hopp, løp og kast ut fra Tyrvingtabellen.
Startkontingent kr. 110 pr start, bruk bankgiro 2420.22.15293. Mulig påmelding etter 15.
august dersom tidsskjema ikke forrykkes, men da koster det kr. 220 pr. øvelse.
Stevnet starter kl. 11.00, flere detaljer om øvelser og tidsskjema finner dere på
hjemmesiden til Tønsberg friidrettsklubb www.tfik.no når stevnet nærmer seg.
NB! Slegge begynner kl. 09.45
Vel møtt på Greveskogen Idrettspark!
Hilsen Tønsberg FIK www.tfik.no

