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 Til lagene i Nord-Norge         Tromsø, 18.02.2015  
 
 

INVITASJON TIL 2 REGIONALE TRENINGSSAMLINGER FRIDRETT I ASPENHALLEN, 
HAPARANDA, SVERIGE – FREDAG 27.MARS – MANDAG 30.MARS 2015 

 
Regional treningssamling kvinner og menn 15år og eldre – og Ungdomssamling jenter/gutter 13-14år 
(tidligere PEAB). 
 
Norsk Friidrett Troms i samarbeid med Friidrett i Nord, Norsk Friidrett Nordland og Norsk Friidrett 
Finnmark inviterer til regionale treningssamlinger i friidrett i Haparanda, Sverige i tidsrommet fredag 
27.mars - mandag 30.mars 2015.  
Samlingen er todelt, det arrangeres en Ungdomssamling for jenter/gutter 13-14år, og en regional 
treningssamling for kvinner og menn 15år og eldre. 
I tillegg arrangerer vi et stevnekurs for medhjelpere, foreldre/foresatte som er sjåfører til Haparanda. 
 
Samlingene skal foregå i Aspenhallen i Haparanda, Sverige. Følgende grovprogram er satt opp:  
Fredag 27.mars kl.19.00 oppmøte i Aspenhallen i Haparanda og avsluttes mandag 25.mars kl.12.00 
(dette for å tilpasses best mulig i forhold til påskeferien og reise fra/til).  
 
Treningene/program:  
Treninger i Aspenhallen er fordelt på  økter på fredag kl.16.00-18.30 (for de som kommer tidlig) og 
kl.1930-2100 (for de som kommer sent fredag), lørdag kl.10.00-15.00 (stevne og trening) og 17.00-
19.00 (trening), søndag 10.00-12.30 (trening) og 16.00-18.30 (trening), og mandag 10.00-12.30 
(trening). Det vil også bli satt opp mellomøkter med forskjellige tema om trening – etter nærmere 
vurdering. Endelig program vil bli sendt ut i god tid før samlingene starter.  
Koordinater til Aspenhallen: http://www.koordinater.se/intressepunkt.aspx?poiid=47395   
 
Reise:  
Klubbene besørger selv transport for sine utøvere og ledere/trenere til samlingen og dekker alle 
kostnader med dette selv. Kretsen dekker reise for trenere/ledere med et eget fastsatt beløp.  
 
Overnatting/mat/bespisning:  
 
RIVER MOTEL (Haparanda Vandrarhem) 
Her skal alle utøvere (og noen sjåfører/ledere) bo på i 2 – 3 og 4 personer på hvert rom. Her vil også all 
bespisning, frokost, lunsj og middag serveres. Her har vi plass til ca 65 personer, i hovedsak utøvere og 
noen sjåfører/ledere. Opplysninger om River Motel finner du her: 
http://www.haparandavandrarhem.se/  Morten koordinerer all overnatting her for hele helga. 
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SWEFI HOTEL (også et Vandrahem i tilknytning til hotellet) 
Her skal alle de øvrige bo, trenere/noen ledere og noen sjåfører på 1 og 2-personersrom (kanskje noen 
på 3-personersrom). Frokost dekkes av hver enkelt her. Øvrig bespisning på River Motell (lunsj og 
middag). Morten koordinerer all overnatting her for hele helga. 
 
Egenandel/påmeldingsavgift:  
Egenandelen er på kr 1.200,- pr. person betales til: Norsk Friidrett Troms – bankkto.nr. 4715.02.03097 
og dekker utgiftene til trenere, halleie, overnatting og bespisning. Egenandelen skal innbetales ved 
påmelding, enten enkeltvis eller samlet lagvis – husk å merke hvem påmeldingen/betalingen er fra.  
Påmeldingsfrist 13.mars 2014.       NB! Påmeldingen er godkjent når egenandelen er betalt!  
 
Påmelding:  
Påmelding til samlingene gjøres på kursportalen: www.idrettskurs.no – hvor samlingene allerede ligger 
ute – (alle som ikke har registrert seg som brukere må gjøre dette på: www.minidrett.no – gå inn på 
øverste linje hvor det står NY BRUKER helt til høyre og fyll ut nødvendige data – og husk 
klubbtilhørighet), og så melde dere på samlingene i kursportalen etterpå. 
  
Husk å ha med dere varme klær, ekstra skift, inne- og utesko for trening, piggsko/andre sko, 
toalettsaker, håndklær, og det som er nødvendig for å være hjemmefra i 3-4 dager. Husk lommepenger 
og penger til andre nødvendige ting underveis.  
Morten vil være hovedtrener og koordinator for samlingen og vil være tilstede i Haparanda når de 
første ankommer på fredag og vil være der til slutt på mandag. Morten har mobil +47 99 79 64 89 og 
kan svare på spørsmål rundt samlingen.  
 
Trenere: (og ledere) 
Trenerkabalen ser foreløpig slik ut: Morten Trane (hovedtrener på Hopp TEAM, sprint og koordinator), 
John Ivar Johansen (hovedtrener ungdom og på sprint), Tone Sæthermoen (hovedtrener ungdom, 
hekk og lengde), Mats Lundin (hovedtrener MD/LD og kappgang), André Lind (hjelpetrener MD/LD), 
Tor Charles Holmgren (trener høyde og tresteg – Hopp TEAM), Erik Engenes (tilgjengelig trener), 
Geir Vorren (trener kast), Øivind Berger (trener stav), Johnni Håndstad (tilgjengelig trener kast + leder 
og arr.kurs), Casey Diggs (trener sprint – hvis han kommer seg fra Bodø), Jan Schjetlein (leder 
stevne/arrangementskurs), Tor Eidesen (leder tidtaking), Vidar Nilsen (leder), Rolf Rantala (disponibel 
trener MD/LD hvis han kommer seg fra Alta). 
 

Vi ønsker alle sammen velkommen til årets friidrettssamlinger i  
Aspenhallen og Haparanda, og ønsker dere lykke til! 

 
For Norsk Friidrett Troms og Friidrett i Nord 

Johnni Håndstad/s/leder 
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