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Tid: Klasse: Heat: Antall:

10:00 6.klasse 1.Heat 9

10:15 6.klasse 2.Heat 9

10:30 6.klasse 3.Heat 10
Antatt Beste 

heat

10:45 Åpen klasse 1.Heat 9

11:00 Åpen klasse 2.Heat 7
Antatt Beste 

heat

11:00 8.klasse 1

11:00 9.klasse 1

11:15 7.klasse 1.Heat 8

11:30 7.klasse 2.Heat 8

11:45 7.klasse 3.Heat 10

12:00 7.klasse 4.heat 10
Antatt Beste 

heat

82
Til alle lagledere: Som vanlig har jeg noen standard opplysninger/formaninger til 

lærere og elever i forbindelse med Tinestafetten. tidligere har det oppstått en del kaos 

ved målområdet, som blant annet har gjort det svært vanskelig å se rekkefølge i mål på 

grunn av litt manglende disiplin i forhold til dette.

1. Avhenting av Startnummer skjer ved siden av garasjen ved inngangen til banen vis a vis 

klubbhuset. Fint hvis en ansvarlig person henter for hele skolen/trinnet.

2. Det vil være en stor fordel om kun de elevene som skal løpe i det aktuelle heatet befinner seg 

på banen. Alle som ikke skal løpe,må heie fra tribunen eller utenfor gjerdet. Dette både for å 

lette organiseringen, skåne gressmatta for unødvendig slitasje og ikke minst uhell som har 

skjedd noen år hvor enkelte løpere har blitt fysisk hindret av "heiende" elever. Det er derfor ikke 

tillatt å løpe ved siden av løpere og heie, eller krysse løpebanen når en stafett pågår. PS! pga. 

sein snøsmelting er det ikke lov å gå på fotballbanen.

3. Sørg for at løperne er klare når det heatet de skal løpe i skal starte. Logikken gir seg selv.

4. Sørg for at riktig lag får riktig startnummer, og følg med på tidsskjema. 

Bytting på lag/heat rett før start medfører alltid forsinkelser og lettere kaos. 

PS! De antatt beste lagene kommer i siste heat i hver klasse.

5. Bruk 4 sikkerhetsnåler på alle startnumrene. Det er spesielt viktig at ankermannens 

startnummer er godt synlig ved målgang.

6. Vi har tidligere forsøkt med speakertjeneste under arrangementet og vil selvfølgleig forsøke å 

få til det i år også. Det er imidlertid viktig at alle følger med spesielt mellom stafettene da mye av 

lyden har en lei tendens til å bli tatt av vinden.


