Til AAIGerne!
DGI indemesterskaber (LM) i atletik 2019. Lørdag d. 16. februar i Randers. (Langvad Atletik- og
Multihal Mariagervej 180, 8920 Randers NV). Altså et nyt sted i forhold til tidligere.
Bemærk, at stævnet ligger i den sidste weekend af skolernes vinterferie, så det kan måske give et
problem for nogle.
Stævnestart kl. 10.00. Forventet stævneslut ca. kl. 20.30
Hjemkørsel organiseres efter, hvornår de forskellige er færdige og hvilke biler, der er til rådighed)
Dette er et stævne for langt de fleste, også selv om alle ikke har medaljechancer.
Tilmelding: senest mandag d. 4. februar til Helge Laursen, Buen 3, Stubbæk, 6200 Aa.
mail: laursenstub@mail.dk
mobil 29 26 36 79
Ved tilmelding skal opgives navn, fødselsdato og år samt øvelser.
Deltagere:
Ungdom
10 år (årg. 09)
Ungdom
11 år (årg. 08)
Ungdom
12 år (årg. 07)
Ungdom
13 år (årg. 06)
Ungdom
14-15 år (årg. 05 og 04)
Ungdom
16-17 år (årg. 03 og 02)
Ungdom
18-19 år (årg.01 og 00)
Senior
Senior
fra 20 år og ældre
(årg. 99 og tidligere)
Præmier:
Medaljer til de 3 første i hver øvelse i de nævnte aldersgrupper
Øvelser:
60 m løb, 60 m hækkeløb (fra 12 år og ældre), Stangspring (fra 12 år og ældre), højdespring,
længdespring, trespring (fra 14 år og ældre), kuglestød, 800m.
Max 4 øvelser pr. deltager
Tidsskema: lægges på DGI atletiks facebook gruppe i ugen op til stævnet.
Deltagerpris: 140 kr (Dette omfatter kørsel med klubben og max 3 øvelser. Øvelser ud over dette
koster 30 kr pr. øvelse). Ved selvkørsel er deltagerbetalingen 30 kr pr. øvelse.- opkræves
efterfølgende.
Mail til Helge sen d.4.2 med de ønskede oplysninger: (I særlige tilfælde senest onsd. d. 6.2 kl. 21)
Navn:

fødselsår og dato:

mail:

Telefon:

Øvelser:
Har mulighed for at køre for klubben (tage nogle med udover egne):
Skal køre med klubben:
Kommer selv til stævnet:
Evt. bemærkninger:
vh
AAIG atletik, tri og motion
Helge laursen

