
Praktisk informasjon 

 
Hei, alle sammen! 

 

Det er til nå påmeldt ca. 90 deltakere til årets Fylkesleker i friidrett, boccia og svømming. Vi 

ser frem til å møtes både på idrettsbanen og på fest! 

 

Under finner dere programmet for de 26. Fylkeslekene neste helg (30.august-1.september). Vi 

gjør oppmerksom på at lagledermøtet avholdes fredag kl. 16.30, og her må minst én 

representant fra hver klubb/ kommune møte. 

 

For de av dere som har meldt seg på svømming på søndag- husk svømmetøy! 

 

Ved tilpasninger/ lån av hjelpemidler under oppholdet kan ergoterapeut Gurine Haaksvold 

kontaktes på mob. 98687428. Dette med forbehold om at vi har utstyret tilgjengelig. 

 

Selv om vi håper på sol og strålende vær, så oppfordrer vi alle til å ta med regntøy og varme 

klær. 

 

Det vil bli kiosk og kafeteria i Barduhallen, med mulighet til å kjøpe varmrett lørdag og 

søndag. 

 

Minner om innbetaling til Fylkeslekene på kontonummer: 4770.07.00131 merk: 

5015/511551+ hvem betalingen gjelder.  

Deltakeravgift: 

«Full pakke»: kr. 500,- inkluderer middag og dans lørdag kveld.  

Kun øvelser: kr. 300,- 

Kun festmiddag: kr. 300,- 

Festmiddag for ledsagere kr. 200,- 

 

Alle spørsmål kan rettes til Siri Bjerkan, mobil 474 62 859 eller mail 

fylkeslekene@bardu.kommune.no. 

 

Følg oss gjerne også på facebook-siden: Fylkeslekene i Bardu.  

Her vil vi legge ut info i forkant, underveis og i etterkant av arrangementet. 

 

 

 

 

Velkommen til Fylkeslekene 2019! 

 
 

 

 

 

 



Program Fylkeslekene 2019 

 
NB. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

 
Fredag 30. august 
Kl. 1430   Ankomst, innsjekking, utdeling av startnummer etc. 

Kl. 1630 Lagledermøte  

Musikkrommet i Barduhallen 

Kl. 1715 Oppstilling til innmarsj  

Ved hovedinngangen til Barduhallen 

Kl. 1730 Innmarsj på idrettsbanen 

Kl. 1745 Åpning ved ordfører Toralf Heimdal 

 Avlegge stevneeden 

Felles oppvarming 

Kl. 1800 Startskuddet går for kvalifisering 100 m menn 

Kl. 1830    Kvalifisering kast liten ball menn 

 Kastesektor 2  

Kl. 1830  Kvalifisering 100 m kvinner 

Kl. 1845 Kvalifisering kast liten ball kvinner 

 Kastesektor 1 

Kl. 2000 Slutt for dagens øvelser 

 

 

 

 

Lørdag 31. august  
Kl. 0900   Innledende runder boccia  

Kl. 1000 - 1300   Kaste ball i kasse og trille ball mot kjegler 

  Øvelsene kan fritt gjennomføres når man ønsker  

innenfor denne tidsrammen. Ingen påmelding. 

Kl. 1200 - 1300 Lunsj 

Kl. 1300 - 1500   Boccia- cup og finale 

 

 

Kl. 1830 - 2230  Middag og dans i Barduhallen  

  Tore Lind Band spiller  

Premieutdeling for boccia 

Utdeling av priser 

 

 

 

 

 

 

 



  
Søndag 1. september 
Kl. 0930  Svømming 25m fri (oppvarmingsøkt, kvalifisering og finaler)   

Kl. 1100 -1200 Lunsj  

Kl. 1200  Finaler 100 m 

  - kvinner 

  - menn 

Kl. 1300  Finaler kast liten ball 

- kvinner, kastesektor 1 

- menn, kastesektor 2 

 

NB!! Premieutdeling: 

På 100 m blir det utdeling av premier etter at alle finaleheatene er 

gjennomført, mens på kaste liten ball gjennomføres premieutdelingen 

fortløpende etter hvert finaleheat.   

  

Ca. kl. 1530 Felles avslutning med felles bilde og utdeling av deltakermedalje 

umiddelbart etter siste friidrettsøvelse. 

  

Ca. kl. 1600               Fylkeslekene 2019 er over. 

 

Takk for denne gang, god tur hjem og velkommen tilbake!  
                                     

 

 

Frie aktiviteter i løpet av helgen (med forbehold om endringer): 

 *Teppecurling 

 *Martnabesøk 

 *Frisbeegolf  

*Dart 

 *Ridning fra kl. 11 på lørdag 

 

 

 


