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I kiosken selger vi varme pølser, nudler, frukt, kaffe, vafler, 
kaker, brus mm. Kom innom og støtt Narvik IL. 

Vi har vipps! 

 

Narviklekene på nett 
Stevnet har egne sider på lagets nettsted www.narvikil.no. Der finner du 
oppdaterte deltakerliste, tidsskjemaet og programheftet i elektronisk utgave. 
Der legger vi ut resultatlistene straks de er klare. Velkommen innom! 

http://www.narvikil.no/


3 
 

 
Velkommen til Narvik-Lekene 2022 
 
Velkommen til Narvik og Narvik-Lekene i Friidrett. Endelig kan vi arrangere et stevne uten 
strenge smitteverntiltak.  
 
Narvik Idrettslag håper at både utøvere og ledere vil få en minnerik helg med friidrett på Narvik 
stadion. Det skal skytes mange startskudd og det skal gjennomføres mange hopp og kast før 
helgen er over. Vi skal glede oss over innsats og idrettsglede hos deltakere og så håper vi at 
forholdene blir så bra at mange setter personlige rekorder. 
 
Det er påmeldt 116 deltakere og det gjennomføres nesten 500 enkeltstarter i løpet av helgen med 
utøvere fra Nordland og Troms Friidrettskrets.  
 
Uten de mange frivillige som år etter år stiller opp har vi ikke klart dette arrangementet. En stor 
takk rettes til egne våre hjelpere og til friidrettsvenner fra andre klubber som stiller opp med 
viktig kompetanse slik at vi kan arrangere Narviklekene. 
 
Sportslig hilsen Kari Ann Nygård 
Leder i Narvik Idrettslag 
 
 
 
 
 
Lagene som deltar i Narviklekene i 2022:  
 
Ballangen Friidrett 
Bardu IL 
Bjerkvik IF 
BUL Tromsø 
IK Hind, Harstad 
IL Pioner 
Medkila Skilag 
Narvik IL 
Sortland FIK 
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Program Narviklekene 2022 
 
Fredag 10. juni 
 
Kl 1800 Funksjonærer og hjelpere møter til info på Narvik Stadion. 

Sekretariatet åpner. 
Fra 1800 Deltakerne ankommer Narvik Stadion for tildeling av startnumre. 

Oppmøte ved sekretariatet i søndre sving. 
Fra 1900 Start fredagens øvelser tresteg og slegge for 13 og eldre etter hvert som de 

ankommer 
 
Lørdag 11. juni 
 
Kl 0830 Sekretariatet åpner. 
Kl 0930 Fortsettelse av fredagens øvelser for de som ikke fikk gjennomført sin øvelse 
Kl 1000 Øvelsesledere møter på Narvik Stadion. 
Kl 1030 Funksjonærer møter på Narvik Stadion. 
Kl 1055 Åpning av Narviklekene 2022 
Kl 1100 Konkurransene begynner for 11 år og eldre. 
Kl 1300 Konkurransene begynner for rekruttklassen. 
Kl 1600 Beregnet avslutning 1. dag. 
 
Søndag 12. juni 
 
Kl 0830 Sekretariatet åpner. 
Kl 0900 Øvelsesledere møter sammen med stavteamet 
Kl 0930 Øvrige funksjonærene møter. 
Kl 0900 Konkurransene 2. dag begynner med stav 
Kl 1000 Øvrige konkurranser starter 
Kl 1100 Øvelsene for rekrutter starter 
Kl 1500 Beregnet avslutning av Narviklekene 2022 med utdeling av bestemannspremier.  
 
 

NB! Tidsskjema for alle øvelsene er lagt ut på Narvik IL side hjemmesider 
www.narvikil.no.  

I tillegg deles det ut fra sekretariatet fredag kveld/lørdag morgen. 
Forbehold om endringer av tidspunkt i programmet. 

 

  
Enkel servering i kiosken v/garderobene på Narvik Stadion 

 
NB! Vi har Vipps 

 

http://www.narvikil.no/
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Konkurranseregler 
 
Kast 
Narvik-lekene: Rekrutter får tre kast i liten ball. Alle deltagerne tom 14 år får fire kast. Fra 15 år 
er det tre kast for alle, de 8 beste får ytterligere tre finalekast. 
 
Lengde 
Narviklekene: Rekrutter får 3 hopp. Alle deltagerne tom 14 år får fire hopp. Fra 15 år er det tre 
hopp for alle, de 8 beste får ytterligere tre finalehopp. 
 
Høyde 
Jenter/Damer Veiledende begynnerhøyde Gutter/Herrer Veiledende begynnerhøyde 
Rekrutter Individuelle valg av starthøyde Rekrutter Individuelle valg av starthøyde 
11 år  0,70+ 5 cm tom 1,20, deretter 3 cm 11 år 0,75 + 5 cm tom 1,25, deretter 3 cm 
12 år  0,80+ 5 cm tom 1,20 deretter 3 cm 12 år 0,85 + 5 cm tom 1,25, deretter 3 cm 
13 år  0,90 + 5 cm tom 1,35 deretter 3 cm 13 år 1,00 + 5 cm tom 1,45, deretter 3 cm 
14 år 1,00+ 5 cm tom 1,20, deretter 3 cm 14 år 1,10 + 5 cm tom 1,45, deretter 3 cm 
15 år og eldre 1,25 + 5cm tom 1,60-1,63 +2 cm 15 år og eldre 1,40 + 5cm tom 1,95 - 1,98 - 2,01 + 

2cm 
 
Stav 
Jenter/Damer Veiledende begynnerhøyde Gutter/Herrer Begynnerhøyde 
13 år  1,10 + 10 cm tom 2,00, deretter 5 

cm 
13 år 1,40 + 10 cm tom 2,50, deretter 5 cm 

14 år 1,30+ 10 cm tom 2,00, deretter 5 
cm 

14 år 1,60 + 10 cm tom 2,50, deretter 5 cm 

15 år og eldre 1,50 + 20 cm tom 1,90 +10 cm 
tom 3,00 + 5 cm 

15 år og eldre 2,00 + 20 cm tom 2,60 + 10 cm tom 
3,90 + 5cm 

 
Starthøyde i høyde og stav kan være lavere enn oppsatt høyde. Avtales direkte med leder for hopp. 
  
Løp 
60m og 100m 
To forsøksheat:  Vinner i hvert heat pluss de fire beste tidene går til finalen. 
Ved tre forsøksheat:  Vinneren i hvert heat og de tre beste tidene går til finalen. 
Fire forsøksheat el. flere To mellomheat, så prosedyre som for to forsøksheat. 
 
Fra og med 200m og kort hekk 
Ingen forsøksheat. Tid avgjør plassering. 
 
Deltakelse i øvelser utenom årsklasser 
Det gis anledning til å delta i øvelser som ikke arrangeres i egen årsklasse. Utøveren konkurrerer 
da i øvelsen i den årsklassen øvelsen er satt opp i.  
 
Beregning av bestemannspremie 
Bestemannspremier, verdikort, deles ut til beste jente og gutt etter Tyrving tabellen fra og med 11 
år tom 19 år. Det regnes ikke Tyrvingpoeng for utøvere under 11 år. 
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Narviklekestafetten:  
Stafetten består av to jenter og to gutter på samme lag. Det arrangeres to stafetter der øverste 
aldersgrense er 19 år. Hvem som løper de ulike etappene bestemmer laget selv. 
 
Narvikstafetten – maks 58 år: 11 – 19 år: Samlet alder på laget maks 58 år.  
Narvikstafetten – maks 46 år: Juniorstafett Rekrutt - 14 år: Samlet alder på laget maks 46 år.  
 
Etappene for begge stafetter er:  
1.etappe er 400m 2 etappe er 100m  3.etappe er 200m 4.etappe er 100m 
 
Startlister 
Startlister og heatoppsett publiseres på Web. Det blir ingen avkrysning, men vi ber om at 
deltakere i løpsøvelsene møter ved start senest 20 minutter før oppsatt øvelse for opprop. I 
tekniske øvelser er det opprop 10 min før øvelsesstart. Eventuelle endringer meldes til 
konkurranseøvelsens leder, eller til representant i sekretariatet. Alle deltakere skal bruke 
startnummer under konkurransene.  
 
Skoregler 
Nye skoregler gjelder fra og med 2022. Den viktigste endringen er at bruk av sko-skjemaer i 
praksis utgår, slik at utøvere ikke lenger behøver å fylle ut disse skjemaene. Sko-kontrollen vil 
heretter bestå av en etterfølgende kontroll av et tilfeldig utvalg av utøveres sko etter at øvelsen er 
ferdig, eventuelt at slik kontroll foretas blant et tilfeldig antall utøvere ved start forut for øvelsen. 
 
Protester 
Eventuelle protester skal leveres skriftlig til stevnekontoret. Protestgebyr er kr.100,-. 
 
Spørsmål/informasjon 
Alle henvendelser skal skje til stevnekontoret i søndre sving. 
 
Garderober 
Deltagerne benytter garderobene i garderobebygget ved kiosken. Disse er merket og ligger i 
byggets 2.etasje. Vær forsiktig med varmtvannet som kan få litt høy temperatur. 
 
Betaling 
Startkontingent faktureres etter stevnet. Etteranmelding kan mottas med dobbel startkontingent.  
 
Kafe/kiosk 
Det vil være åpen kiosk under hele stevnet for enkel servering. Vi ønsker at du betaler med 
VIPPS. Hold avstand i køen ���� 
 
 
 

https://www.friidrett.no/contentassets/5c8fd104f10649719a51c76f1abab0d6/bestemmelser-for-konkurransesko-i-friidrett.pdf
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Narvik stadion 
 

 
 
 
Hovedarena for idretten i Narvik 
ligger på en høyde vest for byens 
sentrum, men med kort avstand til 
alle viktige fasiliteter. 
Stadionanlegget består av to 
fotballbaner, hvorav den ene også 
er hovedarena for friidrett. 
Fridrettsanlegget har 400m 
løpebane og 6 baner med 
tartandekke, kunstgress på indre 
bane, lengdegrop, høyde- og 
stavhopp, kule- og kastsektor. Her 
er garderobeanlegg og møterom. 
Under Narviklekene har vi 
resultatservice, speakertjeneste og 
kiosk. 
 
 
 

 
  

Sanitet  
Faglig leder for sanitet er Elise Robertsen. Henvendelse til 
sekretariatet eller se telefonlisten på neste side. 

Kiosk/Garderober/Møte
rom 

Mål 
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Viktige telefoner  
 
Stevneleder/speaker Kari Ann Nygård   916 70935 
Sekretariatsleder Tina Nygård Stavenes  95844027 
Øvelsesleder høyde/stav Elise Robertsen  90739288
 Kim Bratberg  98489874 
Øvelsesleder kast Torhild Bredvold  93402919 
 May Kristin Horrigmoe  99018987 
Øvelsesleder lengde/tresteg Mette Stattin  90595693 
Øvelsesleder løp Kari Ann Nygård  91670935 
El.tidtaking 1 Kaj Arne Sortebeck  90598681 
El.tidtaking 2 Tor Charles Holmgren/  45404741 
  
Sanitet og smittevern Elise Robertsen  97613003 
  
Service/kiosk    
 
Brann  110   
Politi 112   
Ambulanse 113   
Sykehuset  769 68000  
Legevakt       116117  
 
 
 

Narvik IL ønsker alle utøvere lykke til med 
konkurransene 
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