SØKNAD PÅ ARRANGEMENT AV UNGDOMSLEKENE
1. Søknadsberettigede er klubber, lag og allianser
2. Søknadsfristen er 15. januar hvert år, og skjer skriftlig til magnus.trosdahl@friidrett.no
3. Det søkes for minimum ett (1) år frem i tid (Eks: Søknad 15. januar 2020 for 2021 osv.)
4. Det er NFIFs prosjektleder for Ungdomslekene, i samsvar med barne- og ungdomsutvalget som
behandler søknadene og fordeler arrangementene. Tildeling av Ungdomslekene skjer på Barne- og
Ungdomsutvalgets møte i februar
5. Arrangøren vil bli tildelt arrangementet under den forutsetning at en avtale undertegnes hvor man
binder seg til å følge de reglementer og regler som gjelder Ungdomslekene
6. Det settes krav til at arrangørene dekker/bidrar med: speaker/musikkanlegg på stadion, alt utstyr til
bruk i gjennomføringen, servering og oppfølging av egne funksjonærer, stadionleie, kastredskaper av
godkjent og god kvalitet, speakertjeneste, deler av programutgifter, lokaler lørdag kveld til sosial
aktivitet utøvere + trenere/ledere, all tilrettelegging av overnatting (tilbud til kretsene, samt ta i mot
bestillinger), all arrangementsteknisk gjennomføring, tilrettelegging av tribuneområde for NFIFs
gjester/samarbeidspartnere, dommere i alle øvelser (inkludert kappgang), oppfølging og oppdatering
av hjemmeside + arrangørens facebook-side
7. Det opprettes en sentral samarbeidsgruppe med to (2) representanter fra hver arrangør + to (2)
representanter fra NFIF og evt. to (2) representanter fra sponsor til tiltaket. Arrangøren forplikter seg
til å ha ungdom med i arrangementskomiteen
8. Arrangementsperioden innvilges i første omgang for ett år, med mulighet for ytterligere to års
forlengelse ved et godt og gjennomført arrangement
9. Inneværende eller tidligere arrangører av lekene søker på lik linje med andre
10. Søknaden skal inneholde opplysning om:
A) Hvilket arrangement det søkes på (Østlandet, Vestlandet, eller Midt- og Nord-Norge). Det er en
forutsetning at arrangøren(e) selv sokner til den landsdelen man søker for
B) Baneforhold/Stadionforhold
-

Bygningstekniske forhold med skisse over sekretariater, tribuneområde for NFIFs
gjester/samarbeidspartnere, speaker, servering, stevnekontor, etc, samt skisse over
tilrettelegging av overnatting, parkering og bespisning
Kopi av godkjent stadionsertifikat

C) Innkvarteringsforhold
-

Kapasitet
Avstander mellom innkvarteringsstedene, samt avstand til stadion, flyplass etc.

D) Påmeldingsforhold
-

Arrangøren skal som hovedregel tilby mulighet for påmelding gjennom SportsAdmin, og tilby
hjelp med teknisk brukerstøtte ved behov

E) Reiseopplysninger
-

Flyruter, tog/buss og båtruter
Avstander på landeveien

F) Erfaring som arrangør
-

Opplysninger om tidligere arrangement
Opplysninger om markedsføringsrutiner
Opplysninger om presse/medierutiner
Foreløpig liste over hovedfunksjonærer

G) Påmeldingsavgift

-

Det er ingen startkontingent på Ungdomslekene.
Arrangørene sender faktura til kretsene på grunnlag av påmeldte deltagere ved fristens utløp,
8 dager før stevnet, samt for kretsens ledere, til dekning av kostnader til bespisning, sosiale
tilstelninger, overnatting og diverse stevneutgifter.

Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til Norges Friidrettsforbund ved Magnus Trosdahl.
Det vises ellers til konseptet som finnes i sin helhet på www.friidrett.no/barn-ogungdom/ungdomslekene

