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NM Kast 5-kamp og 4-/5-kamp  
for veteranklasser 

10.-11. september 2022, Greveskogen idrettspark 

 

 

 

Kjære alle sammen! 

Nå er dagen her. Det er en stor glede for meg på vegne av Tønsberg 
friidrettsklubb å ønske dere alle velkommen til Greveskogen idrettspark. 

Tønsberg friidrettsklubb, i godt samarbeid med Tønsberg kommune, vil gjøre 
det ytterste for at du skal få en flott opplevelse på Greveskogen idrettspark. 

Klubben håper du vil trives på norgesmesterskapet i Kast 5-kamp, og 4-/5-
kamp, som er åpen for alle veteranklasser. Velkommen skal du være! 

Med vennlig hilsen 
Tønsberg friidrettsklubb 
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Greveskogen idrettspark; historikk 

 

Våren 1985 pågikk det en het diskusjon i avisene mellom Tønsberg Friidrettsklubb og Tønsberg 
Turnforenings skøytegruppe om den fremtidige bruk av Tønsberg Stadion. 

Høsten 1988 var banedekket på Greveskogen idrettspark på plass. Gressmatten ble spilleklar 1990. 
Friidrettsanlegget med fotballbane, treningsbane og parkeringsanlegget utgjør til sammen et areal på 
ca. 40 mål. Stamhusbesitter Wedel Jarlsberg fester arealet til Tønsberg kommune. 

Greveskogen idrettspark ble rehabilitert sommeren 2012 i forbindelse med at klubben skal arrangere 
Hoved-NM 2013. 

Tønsberg friidrettsklubb; historikk 

Tønsberg FIK ble stiftet 25.11.81. Foreningen var en direkte fortsettelse 
av Tønsberg Kameratene og Tønsberg Turns friidrettsgrupper som ble 
nedlagt samtidig. 

Forhistorien var lang i det man allerede like etter krigen første gang 
snakket om å slå sammen friidrett i byen til en forening. Nye 
diskusjoner om sammenslutning foregikk også i 1955, 1970, 1973 og 
1979. Men det lyktes ikke før Thorbjørn Hassum, Svein Hytten, og 
Bredo Morgenstierne fra TK samt Rolf Ivar Krohn, Odd Bergh og Kjell 

Stordalen fra TT gjennom 8 møter hadde forhandlet og lagt grunnlaget for det nye samspillet i høsten 
1981. Dette var det 5. forsøket som ble vellykket. 

Strategi ble lagt, organisering ble foreslått, det hele ble planlagt til siste detalj. Resultatet ble 
vellykket. Gjennom klubbens levetid har vi gjort oss bemerket både på barne-, ungdoms- og 
seniornivå i større grad enn man kan forvente av en «distriktsklubb». Når det gjelder arrangementer 
har vi heller ikke ligget på latsiden. NM, internasjonale stevner, nasjonale stevner og kretsstevner har 
gjort oss bemerket mer en bare lokalt. 
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Påmelding 

Påmelding skjer online via Minidrett. Påmeldingsfrist var mandag 5. september 2022 kl 23:59. 

Startkontingent 400 kroner per øvelse, som betales til Tønsberg friidrettsklubb  

(kontonummer. 2420 22 15293) 

 

Stevnestart 

Se eget vedlegg for startpuljer og tidsskjema. Startlister/-puljer vil bli annonsert på klubbens 

hjemmeside www.tfik.no.  

Stevnekontor 
Klubbhus ved Greveskogen idrettspark. Vil være åpent lørdag 10. september fra kl 09. 

Innveiing av kastredskap 
Personlig kastredskap, som ønskes brukt i konkurransen, må senest én time før din øvelsesstart 
leveres til Svein Hytten. Personlig kastredskap kan brukes av de andre deltagerne. 

Startnummer 

Det benyttes ikke startnummer. 

Opprop 

Dette skjer på øvelsesstedet ca 15 minutter før øvelsen starter. Det er ingen avkryssing.  

Kastredskap 

I samsvar med reglementet https://mi.nif.no/EventAttachment/GetAttachment/2143108. 

Antall kast 

Det er tre kast per øvelse. 

Garderober 
Idrettsbygget til Greveskogen videregående skole (ca 200 meter fra Greveskogen idrettspark). 

Toaletter 
Idrettsbygget til Greveskogen videregående skole 

Medaljeutdeling 
Medaljeutdeling skjer umiddelbart etter at resultatene for den enkelte gruppe er klare.  
NM-medaljer; gull, sølv og bronse. 

Kontaktpersoner 

Svein Hytten 

94267430 

sahytten@online.no 

http://www.tfik.no/
https://mi.nif.no/EventAttachment/GetAttachment/2143108
mailto:sahytten@online.no

