Invitasjon til søkersamling Landslinje i friidrett fredag 22.1 – lørdag 23.1.2021
Steinkjer videregående skole har et stort idrettsfagmiljø med ca. 180 elever fordelt på idrettene
friidrett, fotball, håndball, langrenn og skiskyting. Vi har landslinje i friidrett. I den forbindelse ønsker
vi å invitere aktuelle friidrettselever som skal søke vg1, vg2 eller vg3 neste skoleår til søkersamling
fredag 22. januar – lørdag 23. januar 2021 i forbindelse med Steinkjer Indoor.

Vi arrangerer samlinga ut fra gjeldene koronaregler. Det kan derfor bli endringer i programmet
avhengig av situasjonen i januar.

Program
Fredag 22. januar
Kl. 13.30

Oppmøte Steinkjerhallen, hovedinngangen.
(ankomst tog fra Trondheim kl. 13.22, skolen ordner transport fra togstasjonen)
•

Velkommen og praktisk informasjon

Kl. 14.00

Treningsøkt i friidrettshallen med Landslinja i friidrett

Kl. 15.30

Felles brødmåltid

Kl. 16.00

Tema – Landslinje i friidrett

Kl. 17.30

•

Info om landslinja, hvorfor landslinja

•

Presentasjon av trenerne, friidrettsbyen Steinkjer, hybellivet i byen

•

Spissa toppidrett – Trøndermodellen

Felles middag på pizzarestaurant

Lørdag 23. januar
Kl. 08.00

Frokost på hotellet

Kl. 09.00

Tema – Landslinje i friidrett v/trenerne
•

Info, forventninger, forberedelser, søknad osv.

Kl. 11.00

Nasjonalt stevne i Steinkjerhallen – Steinkjer Indoor 2021 (alternativt treningsøkt)

Kl. 16.00

Matbit – søkersamlinga avsluttes

Overnatting på Grand Hotel ved togstasjonen i sentrum av Steinkjer. Behov for overnatting gis
beskjed om ved påmelding. Overnatting i enkelt- eller dobbeltrom. Skolen dekker overnatting fra
fredag til lørdag. Reise dekkes av den enkelte. Skolen ordner mat samt transport til og fra togstasjon.
På lørdag går det tog til Trondheim lufthavn Værnes kl. 17.32 (alternativt kl. 15.37). Det vil også være
mulig å overnatte til søndag hvis noen ønsker det.

Påmelding til søkersamlinga sendes på e-post til Henrik Sandstad innen 14. januar 2021.
Nødvendig info er navn, klubb, idrett/øvelse, e-post, mobilnummer og behov for overnatting.

Kontaktinfo Landslinje i friidrett
Henrik Sandstad
Ansvarlig friidrett
hensa@trondelagfylke.no
Mobilnummer 907 53 691

Velkommen til Steinkjer!

NB! Søknadsfristen til Landslinja i friidrett er 1. mars 2021. Du søker på www.vigo.no , og det er 10
elevplasser på hvert trinn. Inntil fem elever kan tas inn på idrettslige kriterier.

