
VIVIL – LEKENE 

2017

FREDAG 26.5.17

TIL

SØNDAG 28.5.17

PÅMELDING INNEN

17.mars 2017

VIVIL IL INVITERER IGJEN TIL 
VIVIL LEKENE

EKTE IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

VIVIL IDRETTSLAG

Emma Hjortsvei 50

1336 Sandvika

Telefon :                                                                    67 13 18 60

E-post :  post@vivillekene.no

Hjemmeside :                                                            www.vivillekene.no

arrangeres 

for 

38. gang

NADDERUD

STADION

i Bærum



ØVELSER

KLASSEINNDELING

HVER DELTAGER KAN KUN DELTA I ETT AV LAGSPILLENE!
FOTBALL Lag med 7 spillere Ubegrenset med innbyttere

HÅNDBALL Lag med 7 spillere Ubegrenset med innbyttere

INNENDØRS BOCCIA Lag med 3 spillere Maksimum 2 lag fra hvert 

idrettslag

BARNAS VIVIL – LEKER Kasteøvelser

Barn mellom 3 og 12 år Løpeøvelser Varierte øvelser

Hoppeøvelser

Balanseøvelser

FRIIDRETT 100 meter løp

100 meter rullestol

400 meter løp

800 meter løp

4x100 meter kurerstafett

Kast liten ball

Presisjonskast

SVØMMING 25 meter fri 

50 meter fri Sett kryss for ønske om ytterbane

4 x 25 meter stafett Kan være blandet lag kvinner/menn

BARNAS VIVIL – LEKER Barn mellom 3 og 12 år

FRIIDRETT Etter kjønn, alder og egenferdighet

SVØMMING Etter kjønn, alder og egenferdighet

FOTBALL B Godt fungerende

C Mindre godt fungerende

D Svakt fungerende

HÅNDBALL A Jentelag: A1                       Godt fungerende

A2                       Ikke så godt fungerende

C Mix-lag: C1                     Godt fungerende

C2 Ikke så godt fungerende

PREMIERING

VIVIL – LEKENE har ingen prestasjonspremiering – samtlige deltagere får lik medalje og diplom. Det er vandrepokaler 

i fotball, håndball og boccia.

Deltagere som deltar for 10. gang får tildelt VIVIL – Lekenes 10 års krus, mens 25 års jubilantene mottar en 25års 

gave.

Om ditt lag har deltagere som deltar for 10. eller 25. gang, vennligst send oss en oversikt.

STARTKONTIGENT

Startkontingenten er kroner 500 for VIVIL – LEKENE og kroner 200 for BARNAS VIVIL – LEKER.  

LAGLEDERMØTE

Lagledermøte vil finne sted fredag 26. mai klokken 20.00. MERK TIDEN. Sted blir spesifisert i velkomstbrev for 

påmeldte. Vi ber om at alle lag blir representert.

SVØMMESTEVNE

VIVIL – LEKENES svømmestevne blir avviklet i Nadderudhallen. 

HÅNDBALL

Håndballkampene vil spilles inne på Nadderud Arena



INNKVARTERING

THON HOTEL OSLOFJORD, BÆRUM

Her har vi reservert: 

Enkelt værelse Kr. 795 , -

Rom med 2 senger, pris pr. person pr. døgn Kr. 498 , -

Rom med 3 senger, pris pr. person pr. døgn Kr. 398 , -

Rom med 4 senger, pris pr. person pr. døgn Kr. 349 , -

Alle priser inkluderer frokost.

Ved bestilling, ring 67 55 66 00, oppgi VIVIL LEKENE som referanse: Gi beskjed ved bestilling om dere ønsker 

å smøre matpakke ved frokosten. Dette koster kr 55,- pr person.

Overnattingsplassene er reservert frem til 6. mai. VÆR RASK MED BESTILLINGEN. Det tas forbehold om 

prisendringer. Oppgjør foretas direkte med Thon Hotel Oslofjord tlf. 67556600

TRANSPORT

Det blir satt opp transport mellom stadion og Thon Hotel Oslofjord for de som melder sitt behov i 

påmeldingen. Vi har dessverre ikke kapasitet til å tilby transport for de som måtte bo andre steder.

Likeledes vil de som melder fra i påmeldingen, få transport ved ankomst og avreise. De som ankommer 

Gardermoen, 

må imidlertid selv ordne med transport til/fra Asker eller Bærum (flytog/flybuss). Her vil dere bli hentet etter 

nærmere

avtale. Dersom det er behov for spesialtransport pga. rullestol, ber vi dere skrive dette som tilleggsopplysning i 

påmeldingen. Merk også av på påmeldingsskjemaet om dere trenger transport til og fra svømmehall og stadion.

FESTEN

Stor deltagerfest lørdag 28. mai klokken 19.00 på Thon Hotel Oslofjord. Det blir servering, underholdning og ikke

minst dans. Årets band er:

Vi satser på en minnerik kveld og håper dere vil tilbringe kvelden sammen med oss.

Pris pr. person er kroner 500 , -.

Festbilletten betales ved påmelding og deles ut på lagledermøtet. Husk å gi beskjed om evt. allergier.

PÅMELDING

Vi har i år forenklet påmeldingen. All informasjon  registreres via denne linken: 

http://www.vivillekene.no/pamelding og sendes inn på epost til pamelding@vivillekene.no

Påmeldingsfrist fredag 17.03.2017. Ta kontakt med arrangør ved endring/ etteranmelding.

PÅMELDINGEN ER BINDENDE, det vil si at de som er påmeldt må betale sin startkontingent og 

festbilletter uansett om de deltar eller ikke.  Refusjon av deltakeravgift kan ettergis ved fremlegging av 

legeerklæring.

GUTTA FRA SCANDINAVIA

http://www.vivillekene.no/pamelding
mailto:pamelding@vivillekene.no


FORELØPIG TIDSSKJEMA

Fredag 26. mai Kl. 18.00  Svømmeledermøte, Nadderudhallen

Kl. 19.00  Svømmestevne, Nadderudhallen 

Kl. 20.00  Lagledermøte

Lørdag 27.mai Kl. 09.30  Seneste fremmøte på Nadderud Stadion

Kl. 10.00  Åpningsseremoni på Nadderud Stadion

Kl. 10.45  Felles oppvarming med Friskis & Svettis

Kl. 11.00  Idrettene starter

Kl. 19.00  Fest på Thon Hotel Oslofjord

Søndag 28.mai Kl. 09.00  Idrettene starter

Kl. 11.00  Barnas VIVIL Leker

Kl. 16.00  Avslutningsseremoni

VIVIL IL forbeholder seg retten til mindre endringer.

En detaljert timeplan blir lagt ut på www.vivillekene.no en uke før lekene starter. Timeplanen vil også bli delt ut på 

lagledermøtet. 

BETALING

Påmelding og betaling skal skje samlet lagvis. Faktura kommer frem i påmeldingsskjema og skal betales

samtidig som skjema sendes inn. Påmelding uten betaling vil ikke bli registrert i startlisten.

Siste frist for innbetaling av deltakeravgift er fredag 17. mars.

Ved spørsmål ta kontakt med VIVIL IL på epost david@vivilil.no eller telefon 920 26 278

DET ER VIKTIG AT DELTAGERNES BESTENOTERINGER BLIR OPPGITT I PÅMELDINGEN. SKRIV TYDELIG

STORT BEHOV FOR BOCCIA DOMMERE.

For at lekene skal kunne gjennomføres på en så bra måte som mulig, er vi avhengige av gode dommere. Har ditt 

lag personer som kan stille som bocciadommere kan dette markeres på påmeldingen. 

Vi håper at riktig mange gamle og nye deltagere vil finne veien til årets VIVIL – LEKER, og ønsker dere alle

HJERTELIG VELKOMMEN.

Vi ser frem til tre hyggelige dager både for deltagere og ledere.

Sandvika 17. november 2017

Med vennlig hilsen

VIVIL IL

David Støre

Daglig Leder

Thon Hotel Oslofjord 

sponser VIVIL-LEKENE 2017

Sandviksveien 184, Postboks 64, 1300 Sandvika

Telefon: 67 55 66 00, Faks: 67 55 66 88

E-mail: oslofjord@thonhotels.no www.thonhotels.no/oslofjord

http://www.vivillekene.no/
mailto:david@vivilil.no
mailto:oslofjord@thonhotels.no
http://www.thonhotels.no/oslofjord

