
 

FYLKESLEKER I BOCCIA, FRIIDRETT OG SVØMMING FOR UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 

Generell info 

Sekretariatet:  Innsjekking/registrering: Ved ankomst er det viktig at dere henvender dere i sekretariatet, 

slik at dere blir registrert og får hentet lagledermappa deres. 

 

Posthyller til hvert lag/kommune: Viktig at dere sjekker disse regelmessig. Her legges 

resultatlister, diplomer etc. 

Lagledermapper: Ligger i posthylla ved innsjekk. Denne inneholder startlister, startnummer, 

diplomer, programhefte, infoskriv, interessepremieskjema og evalueringsskjema. 

Deltakermedalje: Gis ut etter fellesbilde søndag. Drar man før- ta kontakt med Siri. 

Protestgebyr: Kr. 150,-. Jury består av to representanter for arrangementskomiteen, samt 

representant for deltakerne (utnevnt på lagledermøtet). 

Spørsmål?: Ring Siri på  47 46 28 59 

Følg oss gjerne på facebooksiden vår: Fylkeslekene i Bardu. 

 

Innmarsj: Alle kommuner/lag går alfabetisk, med unntak av Bardu som går bakerst. Oppmøte og oppstilling utenfor 

Barduhallen fredag kl.17.15. 

 

Festmiddag lørdag: Finner sted inne i Barduhallen. Se etter ditt påmeldte lag/kommune på bordkortene. I tilegg vil vi 

dele ut priser i løpet av kvelden.  

Priser: Deles ut 2 priser; Årets gleddesspreder og Årets lag. Årets gledesspreder deles ut til utøver, leder eller andre 

personer som har utmerket seg ved å gi av seg selv, spre godt humør eller finner på noe arti. Årets lag deles ut til den 

gruppen, laget, kommunen som viser støtte og motiverer andre deltakere under lekene. Utfylt skjema leveres til 

sekretariatet innen kl. 14.00 på lørdag.  

Felles avslutning søndag: Etter finaler i kaste liten ball samles vi alle ute på gressbanen bak Barduhallen til felles 

avslutning med utdeling av deltakermedaljer og et felles bilde.  

Kafédrift:  Kafèen vil holde åpent: (om forbehold om endring) 

Fredag fra kl 1500 til øvelsene er ferdig 

Lørdag fra kl 0900 til øvelsene er ferdig 

Søndag fra kl 0930 til Fylkeslekene er ferdige 

 Det vil være salg av variert mat og drikke. Varm mat lørdag og søndag. 

Frie aktiviteter:  Teppercurling: Inne i idrettshallen alle dager.  

   Martnabesøk: Se program i programheftet 

   Ridning: Fra kl 11 på lørdag ute ved siden av svømmehallen. 

   Frisbeegolf og dart: Ute ved gessbanen 

 

Evalueringsskjema: Vi ønsker svært gjerne at dere fyller ut evalueringsskjemaet dere finner i lagledermappa. Leveres 

inn til sekretariatet i løpet av søndag. 



 

Info om de ulike øvelsene 

Generelt: 

Tidspunkt for medaljeseremonier: Svømming: umiddelbart etter hvert finaleheat 

100 m: etter at alle finaleheatene er gjennomført 

Kaste liten ball: fortløpende etter hvert finaleheat 

Boccia: foregår under festmiddagen lørdag 

Lagledere må sørge for at utøverne møter til premieutdeling. 

Lagoppsett og oppmøte før kamper:  Noen lag består av deltakere fra flere kommuner, prøv på forhånd å finne ut 

av hvem dere skal spille sammen med. Viktigst av alt: Møt opp i god tid før 

oppsatt kamptidspunkt!  

Gjeldende for alle øvelser:  Møt opp i god tid før start (se utleverte startlister) og følg med på 

informasjon som blir gitt underveis! Dette bidrar til at vi i størst mulig grad 

kan holde oppsatt tidsskjema. 

Kaste ball i kasse og trille ball mot  Gjennomføres ute ved siden av hovedinngangen på lørdagen. Ingen 

påmelding på disse aktivitetene i år. 

kjegle: 

 

Friidrettsøvelser   

Fredag 30. august 2019 
Kl 18.00 Kvalifisering 100m - menn 
Kl 18.30 Kvalifisering kast liten ball - menn 
Kl 18.30 Kvalifisering 100m - kvinner 
Kl 18.45 Kvalifisering kast liten ball - kvinner 
 
Lørdag 31.august 2019 
Kl 10.00 – 13.00 Kaste ball i kasse og trille ball mot 

kjegle 
 
Søndag 1.september 2019 
Kl 12.00 Finaler løp - 100 m 
Kl 13.00 Finaler kast liten ball 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Boccia  

Lørdag 31.august 2019 
09.00 Innledende runder boccia 
13.00 Boccia-cup og finale 
 

Svømming  

Søndag 1.september 2019 

09.30-11.00 Svømming 25m fri (oppvarmingsøkt, 

kvalifisering og finaler) 

 

 


