Välkommen att delta i 17:e upplagan av

Hallands Barnkamp i friidrott
Lördagen den 21/8
OBS! P.g.a. coronapandemin kan inte tävlingen genomföras som
tidigare då aktiva från hela Halland kom till oss i Laholm och
tävlade. I år har vi valt att alla klubbar anordnar en lokal
Barnkamp för enbart de egna aktiva. Vår tävling kommer
genomföras på Sparbanksvallen den 21/8 mellan kl 10.00-12.00
∙ Hallands Barnkamp är en lagtävling där varje friidrottsklubb i Halland utgör ett lag
med fritt antal deltagare 7-11 år födda 2010 till och med 2014
∙ Grenar: längd, höjd, kula, 60m och 600m
∙ Det är ingen anmälningsavgift och du tävlar hur många gånger du vill i varje gren
∙ Endast det bästa resultatet för varje deltagare i varje gren räknas
∙ Med hjälp av poängtabeller, som tar hänsyn till kön och ålder, räknas resultaten om till
poäng. Varje förening får tillgodoräkna sig de fem bästa poäng per gren Bästa förening
blir den förening med högst poäng. Eftersom vi tävlar mot mycket större föreningar i
Halland är det viktigt att så många av er som möjligt kommer och kämpar för vår klubb.
∙ Inga individuella resultat publiceras
Kom i tid för att få nummerlappar och hinna värma upp innan tävlingsstart •
Alla aktiva kommer att bjudas på fika
Funktionärer:
Hallands Barnkamp bygger delvis på att föräldrar hjälper till som funktionärer och t.ex.
krattar längdgropen, tar tid, hämtar in kulorna eller hjälper till med höjdhoppsribban.
Det kommer att finnas en huvudansvarig funktionär vid varje gren från Laholms IF.
Kom i tid för förberedelser!
Anmälan senast en vecka innan tävlingsdagen på hemsidan där vi lagt upp ett
anmälningsformulär.
Obs Ange fullt namn och födelseår men ni behöver inte meddela vilka grenar ni vill
delta i
Diplom till alla deltagare kommer skickas till klubbarna i efterhand
Vandringspris till bästa laget skickas till klubben i efterhand
Info kommer att läggas ut på HFIFs hemsida:
www.hallandsfriidrott.se Varje klubb ansvarar för att
Folkhälsomyndighetens rekommendationer efterföljs.
Samordnare Hallands Friidrottsförbund
Ev. frågor till Birgit Nielsen info@fik.se eller Malin Bengtsson friidrott@laholmsif.se

