NYHETSBREV JULI 2019
Vi er mer enn halvvegs inn i 2019, og kan se tilbake på et aktivt og på mange måter oppløftende halvår med
mange. Gode prestasjoner, mye oppmerksomhet om friidretten og gode eksempler på tilvekst til idretten vår.
Flere av våre fremste fikk delta in de nasjonale øvelsene under Bislett Games.
Her er informasjon og noen påminnelser når vi går inn i sommerferietid og deretter høstsesong:
U23-EM
Vi gratulerer Fredrik Øvereng, Overhalla (400m) og Mali Ingeborg Vollan Marstad, Stjørdal FIK (spyd), som er
uttatt til U 23-EM i Gävle 11.-15. juli. Lykke til! Og for oss som har lyst å følge våre fantastiske ungdommer finner
dere Live resultatservice på arrangørens hjemmeside H E R!
OVERNATTING OG TRANSPORT NORSKE MESTERSKAP
Informasjon om overnatting og transport er sendt ut til aktuelle klubber, men ligger også tilgjengelig på kretsens
hjemmeside H E R
Husk å bestille innen de fristene som er oppgitt. Er dere litt seint ute? Send mail så får dere svar på om det
fortsatt er noe ledig kapasitet.
FØRSTE UTTAK LERØYLEKENE
Uttakningskomiteen har tatt ut de første 14 deltakerne til Lerøylekene for 13- og 14-åringer i Måndalen 30.
august-1. september. Nord-Trøndelag kan stille med 40 deltakere. Øvrige uttak vil komme i august. Førsteuttaket
finner du H E R
NTE-STAFETTSERIE
Det gjenstår to arrangement i NTE stafettserie; Levangerstafetten under Levangermartnan 1. august og
Steinkjerstafetten m/FINALEN i martnasgatene i Steinkjer 8. august. Pga rive og byggeprosjekt i Steinkjer sentrum
kommer vi i år med en ny og spennende løype. I tillegg blir det felles utdeling av startnummer med presentasjon
av lagene og litt felles oppvarming fra senen i jernbaneparken. Her blir det også premieutdeling for stafettserien
sammenlagt.
MIDT-NORSK MESTERSKAP
Åpent regionmesterskap (Midt-Norsk) blir arrangert på Øverlands Minde, Stjørdal 10.-11. august. Klasser:
Jenter/gutter 15-19 år og kvinner/menn senior. Informasjon og påmelding.
TA-SPRINTFINALEN
Det ble gjennomført fem sonestevner – i Stjørdal, Levanger, Beitstad, Snåsa og Kolvereid. Disse gjelder som uttak
til finaledagen for årets TA-sprint på Guldbergaunet 17. august. Det blir tatt ut deltakere i klassene 11-14 år i de
øvelsene som inngår i TA-sprinten. Dersom det er plasser ledig ut over dem som er kvalifisert gjennom de fem
sonestevnene, brukes årets statistikk som uttaksgrunnlag for å fylle opp i øvelsene. Uttak til finalen blir presentert
i Trønder-Avisa og på kretsens hjemmeside fra 3. august. Om mulig noe tidligere.
UNGDOMSSAMLING (LERØY)
Det blir samling for uttatte til Lerøylekene på Steinkjer 17. august i forbindelse med TA-sprintfinalen.
FERIESTENGT:
Kretskontoret er feriestengt i perioden 10.-29. juli. Alle stevnegodkjenninger mm må være gjort innen denne
dato!
God sommer!
Ragnar Prestvik
Kretsleder

Geir Nordtømme
Daglig leder

