
Velkommen til Idrettsleker Osterøy 2017 
 

Hei, dette er eit informasjonsskriv til føresette for born som er med på 

Idrettsleker veke 32 på Osterøy stadion. 
 

Vi startar klokka halv 9 og avsluttar 3, kvar dag.  

Det er viktig med klare beskjedar om korleis bornet ditt skal komma seg heim, 

kvar dei skal bli henta og om dei skal gå heim eller ta buss.       
 

TID Måndag Tysdag Onsdag  Torsdag 
 

Fredag 

08:30-
09:15 

Morgensamling: 
 Opprop. 
 Utdeling av 

deltaker 
materiale. 

Morgensamling: 
- Opprop. 

 

Morgensamling: 
- Opprop. 

 

Morgensamling: 
- Opprop 

 

Morgensamling: 
- Opprop 

 

09:30-
11:00 
 

Osterøy Hallen: 
Leik og aktiviteter 

 

Osterøy Halle: 
Konkurranse og 
trening.  

Fjelltur 
 

Ballspel og andre spel Friidrettsøvelser 
 

11:00-
12:00 

 Mat Mat 
 

Mat 
 

Mat Mat 

12:00- 
12:30 

Konkurranse:  
 

Konkurranse:  Konkurranse:  Konkurranse Stevne 

12:45-  
14:30 

Friidrett: Friidrett Friidrett 
-  

Friidrett  Stevne og grilling 

14:30- 
15:00 

Rydding og avslutning Rydding og 
avslutning 

Rydding og 
avslutning 

Rydding og 
avslutning 

Rydding og 
avslutning 

 

Deltakarane vil få frukt kvar morgon og eit varmt måltid midt på dagen. Det er 

difor ikkje noko behov for at dei skal ta med seg matpakke. Det er lurt å ta med 

drikkeflaske.  
 

NB! Allergi: Dersom ditt born har matallergi må de senda ein mail til meg om 

dette, det hadde og vore kjekt om de då kunne hjelpa oss med ein alternativ rett 

som ditt barn kan få! Dersom det er andre ting du vil me skal veta om barnet 

ditt er det berre å senda mail. 
 

Me kjem til å vera ute kvar dag, så det er viktig å kle dei etter været. Dersom 

regn, lurt med bytteklede. Onsdag er det fjelltur og det er difor viktig at ditt 

born har gode klede og sko til å gå på fjellet med. 
 

Fredagen har me eit stevne, der borna får testa ut nokre av friidrettsøvingane 

som dei har hatt i løpet av veka. Dersom foreldre vil komme og sjå på stevne, er 

dei velkomne. Nøyaktig klokkeslett for stevne vil me komma tilbake til. 

 

Håper me får ei fin veka. 
 

Mvh Sebastian Andre Haugland 

Arrangør Idrettsleker 2017 Osterøy. 


