
 Oversikt aktuelle stevner i 2017 
 
Alle stevner, løp og stafetter i Nord-Trøndelag er listet etter dato i Terminlista for Nord-Trøndelag, se 
link på hjemmesida. NB! Lista er søkbar! Alle arrangementer i Stjørdalsdalføret står på denne 
terminlista, bl.a. Vårspretten (2 stevner), karusellstevnene (6 stevner) og Nybrottkarusellen (6 løp).  
 
Se ellers egen liste med SFIK sine arrangement på hjemmesida.  
 
Alle stevner i Sør-Trøndelag er listet i Terminlista for Sør-Trøndelag.  
 
Deltakelse på stafetter er svært aktuelt. Her har rekrutteringsutvalget og oppmenn en viktig rolle i å 
avklare interesse og organisere lag. Stjørdalsstafetten arrangeres 3. mai. Denne inngår i NTE 
stafettserie med i alt 7 stafetter fra 23. april til 10. august. 
 
Et større stevne som klubben prioriterer er Veidekkelekene på Lillehammer, i år 22.-25. juni. SFIK 
har hatt en tropp med utøvere på dette stevnet i en årrekke. Klubben bestiller overnatting for 
utøvere, trener og foreldre på Birkebeineren like ved stadion på Stampesletta. Ansvarlig oppmann vil 
sende ut infoskriv til utøverne i mai med en intern påmeldingsfrist ca. 1 uke før påmeldingsfrist for 
stevnet. Intern påmeldingsfrist er normalt rundt 25. mai. 
 

Aktuelle stevner 
- Stjørdal friidrettskarusell (18.5., 7.6., 20.6., 18.7., 8.8. og 19.9.) 
- Åpningsstevne, Steinkjer 11. mai 
- BDO-lekene, Øverlands Minde 27. og 28. mai 
- Trondheimslekene 3.-4. juni  
- Steinkjerlekene 10. juni 
- Veidekkelekene, Lillehammer 22.-25. juni 
- Sona-lekene 9. juli 
- Tønsås-lekene 13. august, Lånke 
- Strindheim-lekene, Trondheim 20. august 
 
Tyrving-lekene 16.-18. juni og Världsungdomsspelen i Göteborg 30.6-2.7. er aktuelle for våre beste 
utøvere. 
 

Mesterskap 
Normalt kreves det at man er kvalifisert. 
- NM Innendørs, Ulsteinvik, 4.-5. februar 
- UM Innendørs, Bærum, 3.-5. mars 
- Jr. NM, 11.-13. august, Harstad 
- Hoved-NM, 25.-27. august, Sandnes 
- Ungdomsmesterskapet, 1.-3- september, Fana 
- Regionale ungdomsleker for 13-14 år, 9.-10. september, Øverlands Minde, Stjørdal.  
- Midt-norsk mesterskap 16.-17. september, Hommelvik 
 
 
1. april 2017 

Hilsen Sportslig Utvalg 

v/Magnar Forbord 


