
 

 

UNGDOMSSTAFETT 
Aldersgruppe 11-16 år. 5 etapper fra ca 500m til 1200m. 
Ulike løpsunderlag; sti, grusvei og asfalt. Total løypelengde 
ca 3630 m. 
 
Klasseinndelinger :  
Klasse 1: Gutter 11-13 år,  
Klasse 2: Jenter 11-13 år 
Klasse 3: Mix (min 2 jenter) 11-13 år 
Klasse 4: Gutter 14-16 år,  
Klasse 5: Jenter 14-16 år 
Klasse 6: Mix (min 2 jenter) 14-16 år 

 

 

LABB OG LINE BARNELØP 
Løyper: Alternativ 1 (ca 500m asfalt): Rundt skolen. Passer 
for de aller minste og for de som sitter i barnevogn. Alternativ 
2: (ca 1000m): Både rundt skolen og rundt fotballbanene. 
Klasse: 0-10 år 

 

PREMIERING 
Premier til alle som deltar på Labb og Line barneløp og 
ungdomsstafetten. 
1/3 premiering i Målselvstafetten.  
1/6 premiering i Brigadestafetten. 
Vandrepokal til beste damelag, beste herrelag og beste lag i 
brigadestafetten. 

PÅMELDING 
Elektronisk påmelding: www.malselvstafetten.net  
evt. ta kontakt med Helene Foshaug, mobil 48143928. 
Påmeldingsfrist: 30. august 2014 

STARTKONTINGENTER 
Målselvstafetten (pr 8-er lag) kr 1000,- 
Målselvstafetten (pr 6-er lag) kr 800,- 
Brigadestafetten (pr 8-er lag) kr 1000,- 
Ungdomsstafetten (pr lag) kr 400,- 
Labb og Line barneløp kr 50,- 

SALG 
Det er kafé inne og ute, samt grilling.  
Ta med kontanter, det blir fort kø ved 
betalingsterminalen.  

LUNCHPAKKE 
Målselvstafetten tilbyr lunchpakke til kr.100,- per person. 
Dette er en kupong inndelt i ulike beløp som belastes ved 
kjøp av mat og drikke i kafé inne og ute ved grillen. 
Lunchpakke må forhåndsbestilles og faktura sendes laget.   

GARDEROBE 

Garderober med dusj.  

 

ARRANGØR 

Mellembygd IL ski, Mellembygd O-lag og Målselv IL friidrett 

 

Lørdag 6. september 2014 

 
FOR 8. GANG ØNSKER VI VELKOMMEN TIL STOR 

LØPSFEST PÅ RUNDHAUG I MÅLSELV.  
 

 
Kamp om god posisjon i starten av Målselvstafetten 2013 

 
   Glade vinnere fra Målselv IL friidrett etter seier i kl. gutter 14-16 år 2013 

(Foto: Ivar Løvland, Nye Troms)  
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Lørdag 6. september 2014 

Målselvstafetten er et arrangement med fokus på fysisk 
aktivitet med en sosial ramme rundt. Det er et tilbud til 
idrettslag, bedrifter, aktive løpere, vennegjenger, trimgrupper, 
mosjonslag og familier. Militære avdelinger stiller egen 
klasse; Brigadestafetten.  

Det er barneløp, ungdomsstafett og stafett for voksne. 
Etappene går i variert terreng. Kafé og barneaktiviteter. 

Sted: Mellembygd kultur- og oppvekstsenter (tidligere 
Bakkehaug skole), 2 km fra Rundhaug. 2 mil fra Bardufoss, 
Øverbygd og Olsborg. 

PROGRAM 

Kl 1100-1600 Kafè ute og inne 
Kl 1215 Labb og Line barneløp 500 meter 
Kl 1230 Labb og Line barneløp 1000 meter 
Kl 1300 Ungdomsstafett 11- 16 år (5 etapper) 
Kl 1400 Målselvstafetten (6 og 8 etapper) 
Kl 1530 Premieutdeling Brigadestafetten 
Kl 1545 Premieutdeling Ungdomsstafetten og 
Målselvstafetten 

 
(Foto: Ivar Løvland, Nye Troms) 

MÅLSELVSTAFETTEN 

Start: Gang- og sykkelvei ved Mellembygd kultur- og 
oppvekstsenter (tidligere Bakkehaug skole) 
Mål: Vei overfor fotballbanene. 
Veksling etter hver sløyfe i målområdet. 
Antall etapper: 6 eller 8  
(6-er lag løper ikke etappe 6 og 7) 
Antall løpssløyfer: 3. Siste etappe for alle lag går rundt begge 
fotballbanene. 
Stafettens totale løypelengde: ca 8540m  
Ingen løpere kan springe to eller flere etapper for samme lag, 
men samme person kan springe på to ulike stafettlag. 

LØYPER

 
Detaljerte løypebeskrivelser på www.malselvstafetten.net  

BRIGADESTAFETT 
Målselvstafetten er et arrangement i samarbeid med 
Forsvaret. Militær idrett og kappestrid har lange tradisjoner. 
Vi har tatt opp igjen en gammel tradisjon ved å arrangere en 
brigadestafett. Dette skjer sammen med Målselvstafetten, der 
militære lag har en egen klasse. Deltakerrekord ble satt i 
2012 da det deltok totalt 62 militære lag, derav 6 rene 
damelag. Brigadestafetten har 8 etapper, med samme løyper 
som Målselvstafetten.  

SAMARBEIDSPARTNERE: 

 

 

 
 

 
 

 
(Foto: Ivar Løvland, Nye Troms) 

http://www.malselvstafetten.net/

