
  Urædd og Herkules Friidrett  
 

Praktisk informasjon 

 FM Vestfold og Telemark 

G/J 11 – 18/19 år  

 Fylkesmesterskapet arrangeres som et felles stevne med utøvere fra Telemark og Vestfold 

friidrettskrets og det kåres en fylkesmester i hver øvelse i hver klasse. 

 Premiering for 1-2-3 plass, alle 11 og 12 åringer uten pallplassering får deltagerpremie. 

Deltakerpremie til alle i rekruttklassene, 7 – 10 år. 

 Det er ingen avkryssing. Opprop ved øvelse 10 minutter før start. 

 Startnummer. Hver klubb henter sin pose i sekretariatet. Posen inneholder startnummer til alle 

utøverne i klubben. Startnummeret brukes både lørdag og søndag og kun for lange løp, 600 m og 

lengre, samt stafett.  

 Stafettene blir arrangert etter øvelsene lørdag og søndag. Det er mulig å melde på stafettlag på 

dagen, og det vil ikke bli avkrevd etteranmeldingsavgift for stafettlag. 

 3 forsøk i tekniske øvelser t.o.m 10 år, 4 forsøk for 11 – t.o.m 13 år og 3+3 forsøk for 14 år og eldre. 

 Dersom 2 øvelser skulle sammenfalle i tid, prioriteres løpsøvelse. Utøvere som kommer for sent til 

teknisk øvelse kommer inn i konkurransen dersom de har svart på opprop. Utøver vil ikke få igjen 

tapte forsøk. I øvelsene høyde og stav må utøver gå inn på den høyde hvor de øvrige deltakere 

befinner seg.  

 Kiosken er åpen begge dager. Det blir salg av brus, kaffe, kaker, vafler og pølser. Det er kun mulig å 

betale med VIPPS #16144. 

 Mesterskapet foregår på Kjølnes stadion og Porsgrunn kastsenter på Kjølnes begge dager. 

Gateadresse; Grenlandsgata 13. For parkering se vedlagte kart. 

 Stevneleder er Øystein Palmgren. 

 Kontaktperson for stevneinformasjon og øvelser er Lasse Eikeng, tlf. 481 86 544 eller Gunnar Olsen, 

tlf. 926 50 753. 

 For overnatting anbefales Comfort Hotel Porsgrunn eller kontakt Herkules Idrettspark. 

VELKOMMEN! 
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Parker innenfor de avmerkede områdene og følg parkeringsinnstruksen. 

  


