
 
 

   
 

 
 
 
 

Invitasjon til  
 

Narviklekene og åpent NNM i friidrett for jr. og sen.  
Narvik Stadion 15. og 16. juni 2013 

 
Narviklekene arrangeres for 50. gang 

 

 
Foto: Harald Harnang 

 
Konkurransene starter lørdag kl 1100 og søndag kl 1000 

 
 
 
 
 
 

Følg med på www.narvikil.no for mer informasjon om arrangementet 

 
 

http://www.narvikil.no/


 
 

   
 

 

 
Narvik Lekene 2013  
 
Narvik Idrettslag inviterer utøvere fra rekrutter tom 14 år, samt veteraner til Narvik Lekene 2013. I år 
arrangeres Narvik Lekene for 50 ende gang, og det tenker vi å markere. Stevnet er åpent for 
funksjonshemmede i alle øvelser.  
 
Klasser og øvelsesutvalg: 
Rekrutter 7 – 10 år: 
Lørdag: Trekamp med øvelsene 60m, lengde, 
liten ball   
Søndag: 600m 
 
J/G 11 og 12 år: 
Lørdag: 60m, lengde, kule    
Søndag: 60m hk, 600m, høyde, diskos 
 
J/G 13 og 14 år: 
Lørdag: 60m, 200m høyde, kule, stav    
Søndag: 60m hk, 600m, lengde, spyd, diskos 
 

Veteraner 
Lørdag: 200m, 5000m, kule, spyd, høyde og 
kappgang 1500m 
Søndag: 100m, 1500m, 100/110m hekk og 
lengde. 
NB! Av praktiske hensyn legges det kun ut en 
samlet veteranklasse for påmelding i 
Sportsadmin.no 
 
Narviklekestafetten 800m med 4 etapper: 
1. etappe 400m, 2. etappe 100m, 3. etappe 200m 
og 4. etappe 100m. Hvert lag stiller med 2 gutter 
og 2 jenter. Samlet alder på stafettlaget er maks 
52 år.

 

NNM 2013 
 
Narvik IL er tildelt NNM 2013, og i henhold til reglement arrangeres NNM i følgende klasser og øvelser: 
 
Kvinner junior 15-19 år (U20) 
Lørdag: 200m, 800m, 5 000m, 400mhk, tresteg, 
stav, spyd, kule og 1500m kappgang. 
Søndag: 100m, 400m 1 500m 100mhk, 2 000m 
hinder, lengde, høyde og diskos. 
 
Kvinner senior 
Lørdag: 200m, 800m, 5 000m, 400mhk, tresteg, 
stav, spyd, kule og 1500m kappgang. 
Søndag: 100m, 400m 1 500m 100mhk, 3 000m 
hinder, lengde, høyde og diskos. 
 
Menn junior 15-19 år (U20) 
Lørdag: 200m, 800m, 5 000m, 400mhk, tresteg, 
stav, spyd, kule og 1500m kappgang. 

Søndag: 100m, 400m, 1 500m, 110mhk, 
2 000m hinder, lengde, høyde og diskos. 
 
Menn senior 
Lørdag: 200m, 800m, 5 000m, 400mhk, tresteg, 
stav, spyd, kule og 1500m kappgang. 
Søndag: 100m, 400m, 1 500m, 110mhk, 3 000m 
hinder, lengde, høyde og diskos. 
Da det ikke er mulig å kaste slegge på Narvik 
Stadion vil denne øvelsen gå under Festspillekene 
i Harstad. 
 
Stafetter 
NNM - alle klasser 
Lørdag: 4 x 100m stafett 
Søndag: 1000m stafett 

 
PRAKTISKE OPPLYSNINGER 
 
Startkontingent  
Narvik Lekene: 11 – 14 år samt veteraner: Kr 
75,- pr øvelse. Rekrutter: Kr 100,- for trekamp 
lørdag. For deltakelse på 600m søndag kommer kr 
50 i tillegg.  
 
NNM: Kr. 100 pr. øvelse 
 
Startkontingent for stafettlag 
NNM: Kr 200,- pr lag. 
NARVIKLEKENE 11-14 år: Kr 100,- pr lag. 
 

Startkontingenten betales på konto 
4545.07.01770. Påmelding etter fristen kan godtas 
etter avtale med arrangør, og det kreves da 
dobbel startkontingent.  
 
Påmelding  
Påmelding skal gjøres online på Sportsadmin.no, 
og må være registrert innen 7. juni.  
Påmelding etter fristen kan godtas etter avtale 
med arrangør, da kreves det dobbel 
startkontingent. 
 



 
 

   
 

 
Konkurranseregler 
Det arrangeres forsøk og finale fra 11 år på 60. I 
øvrige løp i Narviklekene arrangeres direkte finale 
der tid er avgjørende. Forsøk og finale tom 400m i 
NNM. 
 
Høyde og stav: Starthøyde i høyde og stav NNM 
senior er fastsatt i eget reglement og er hhv.: 
1,60 og 2,50 for menn senior og 1,30 og 1,50 for 
kvinner senior. 
Fri begynnerhøyde for junior og de øvrige 
klassene. 
 
Lengde og tresteg 
NNM: 3 forsøk hver. De 8 beste etter 3 forsøk får 
ytterligere 3 forsøk hver. 
Narviklekene: 4 forsøk hver. 
 
Kast 
NNM: 3 forsøk hver. De 8 beste etter 3 forsøk får 
ytterligere 3 forsøk hver. 
Narviklekene: 4 forsøk hver i alle kastøvelser og 
lengde. 
 
Premiering 
Det gis 1 deltakermedalje for trekamp i 
rekruttklassen 7-10 år til alle deltakerne. For 
deltakelse på 600m gis det også en 
deltakermedalje. 
Fra 11 år og oppover er det vanlig premiering med 
Narvik-lek medaljen til de 3 beste i hver øvelse. 
 
Det gjøres oppmerksom på at 
bestemannspremiene deles ut til beste utøver i 
klasse 11-14 år etter Tyrvingtabellen. 
Bestemannspremie deles ut i klassene korte løp 
(løp I), lange løp (løp II), hopp og kast. 

Overnatting 
Overnatting i klasserom på skole koster kr 100,- pr 
person fra fredag til søndag. En natt koster kr 50,-. 
Overnatting bestilles innen samme frist som 
påmeldingene. Hvert lag må ha minst en leder 
med. 
 
Kontaktpersoner 
Stevneleder: Brigt Samuelsen, Mobil 481 00 849, 
e-post: Brigt.Samuelsen@Nfk.no 
 
Sekretariatsleder: Kari Ann Nygård, Mobil 916 
70 935, e-post: kan-nyga@online.no 

 
Sosialt samvær lørdag kveld 
I anledning Narviklekenes 50 års jubileum inviterer 
vi utøvere til pizzaparty for utøvere til kr 50 pr 
person. Begrenset antall plasser.  

I tillegg inviteres lagledere og funksjonærer til en 
50 årsmarkering av Narviklekene i Idrettens Hus. 
Servering av varmt måltid. Velkommen! 
 
Program for dagene 
 
Fredag 14. juni 
Kl 1800 Sekretariatet åpner 
 
Lørdag 15. juni 
Kl 0900 Sekretariatet åpner 
Kl 1030 Åpning 
Kl 1100 Konkurransene starter 
Kl 1730 Avslutning første dag 
 
Søndag 16. juni 
Kl 0830 Sekretariatet åpner  
Kl 1000 Konkurransene begynner 
Kl 1500 Avslutning med utdeling av 
bestemannspremier

 
Velkommen til åpent NNM i friidrett og Narvik Lekenes 50 års jubileum 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

Andre ting som skjer i Narvik denne helgen: 
14.-16.juni Byfesten i Narvik, en familiefest med fokus på barn, idrett og kultur.  Se www.byfesten.org 
 
Fredag 14.juni  

Start barneløp kl 1845  3-6 år/7-11 år 400m / 2 km 
Jenteløpet kl 1915   2km / 4 km 
Herreløpet kl 1945 2 km / 6 km 
Avgift: 50,- for barn - 100,- for voksne 
Premier til alle 
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