
   Mailekene 27. og 28. mai 2017 

Lørdag 27. og søndag 28. mai er det igjen Maileker i Haugesund, og IL Skjalg ønsker å 

reise med så mange utøvere som mulig for å gjenta den hyggelige turen fra i fjor og året før 

og året før.  Det blir felles buss til Haugesund og samme opplegg som ifjor, overnatting i 

Idrettshallen, se under   

Overnatting: Overnatting og to måltider i DeepOcean Arena. Klubber som ønsker å bestille 

overnatting til sine utøvere/ledere kan gjøre dette ved å sende en e-post til: 

post@haugesundil.no Pris kr. 300,- pr. person som inkluderer et varmt måltid lørdag kveld, 

frokost søndag og overnatting i selve friidrettshallen.  

N.B. Skjalg vil sende en felles bestilling på hvor mange som overnatter i Idrettshallen. 

Idrettshallen ligger like ved stadion , så det er veldig praktisk. 

Mer info om Mailekene inkludert øvelsesutvalg og påmelding til øvelsene finner du via 

Minidrett.no , se linkene nedenfor 

https://mi.nif.no/Event#307755-011  

http://haugesundil.no/wp-content/uploads/2017/03/Invitasjon-56.pdf  

Påmelding til buss tur og/eller overnatting gjøres på E-post: geir2helgesen@gmail.com  

Frist for påmeldingen til øvelsene er 12. mai og for overnatting/buss er 14.mai. 

Til turen trenger vi assistanse av foreldre. Vennligst gi beskjed ved påmelding for 

overnatting/buss om dere kan være med.  

Aldersgrense for turen/stevnet er 10år (født 2007). For de yngste må de ha med en 

voksen de kjenner hvis de skal overnatte. 

Dersom utøveren har noe som krever spesialmat eller medisiner så gi beskjed ved 

påmelding. Dette har med hensyn til utøverens beste. 

Husk for de som er over 13 år må ha betalt helårslisensen for 2017. 

Det blir en egenandel på kr 400 som dekker deler av startavgiftene, reise, overnatting, og 

mat lørdagskveld og søndag morgen. 

Den enkelte deltaker må selv ta med matpakke til en lang dag lørdag og penger til kjøp av 

mat og drikke under stevnet på søndag. Det er også mulig å finne utfyllende info om 

Mailekene på www.haugesundil.no 
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