
  

 
Sommerstevne i Alta 8. og 9. juni 2013 
 
Innbydelse Med Norges Svømmeforbunds godkjenning har Alta svømmeklubb 

gleden av å invitere til svømmestevne 8. og 9. juni 2013. Det 
konkurreres etter NSF’s lover og regler.  Stevnet er åpent for 
svømmere fra 10 år og eldre, herunder masters. Det er også åpent for 
funksjonshemmede svømmere. 

 
Bassenget Nordlysbadet har 25 m basseng med 6 baner og vanntemperatur på ca. 

28 grader.   
 
Stevnestart  Lørdag 8. juni 2013: 

Formiddagsstevnet approberte starter kl 10.00.  
Det vil bli 1,5 time pause etter øvelse 6, og da kjøres rekruttstevnet.  
Ettermiddagsstevnet vil bli annonsert før pausen mellom formiddags- 
og ettermiddagsstevnet. 

 
Søndag 9. juni 2013: 
Formiddagsstevnet approberte starter kl  09.00.  
En 1,5time pause etter øvelse 20, og da kjøres rekruttstevnet 
Ettermiddagsstevnet vil bli annonsert før pausen mellom formiddags- 
og ettermiddagsstevnet. 

 
Innsvømming   For approberte, 1 time før stevnestart begge dager. 
 
Lagledermøte  1 time før stevnestart lørdag 
 
Dommermøte  ½ time før stevnestart. 
 
Sekretariat  Sekretariatet er i svømmehallen 
 
Påmelding  Påmelding sendes Kyrre Berg på e-post stevne@altask.no senest 

1. juni 2013. NB! Bruk victoria-fil. Ligger på medley.no. 
 

Startavgift  Årsklasse 2003 kr. 75,- for hele stevnet. 
Årsklasse 2002 og eldre kr 75,- pr individuell start. 
Lagstart kr 150,- pr lag. 
Startavgiften betales inn samtidig med påmelding til kontonr.: 
4901.13.86554. 

   Husk å merke innbetalingen med navn på klubb. 
 



  
Etteranmeldinger Etteranmeldinger aksepteres mot dobbel startkontingent dersom det 

er ledig plass i heatene. Etteranmeldinger og strykninger lørdag og 
søndag meldes på lagledermøtene. Etteranmeldinger og strykninger 
som man vet om før lørdag meldes på e-post til stevne@altask.no 

 
Strykninger  Strykninger utføres og lagoppstillinger legges inn på ltmobil.medley.no.
   Klubbene får utdelt passord ved påmelding og på lagledermøte. 
 
Program  Program vil bli utlevert til laglederne/dommere ved lagledermøtet. Det 

kan også kjøpes i kafeen under stevnet. 
 
Klasseinndeling Herrer/gutter: Senior, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002 og 2003. 
Damer/jenter: Senior, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002 og 2003. 
Vi har egne klasser for funksjonshemmede etter NSF sine lover. Disse 
settes opp etter ordinære heat. Klassene må spesifiseres i 
påmeldingen for hver enkelt øvelse. 

 
Premiering Det blir 1/3 premiering i hver årsklasse fra 2002 og eldre. Årsklasse 

2001, 2002 og 2003 premieres også med deltakerpremie. Årsklasse 

2003 vil ikke bli rangert på resultatlistene. Det er også 1/3 premiering 

på stafettene. 

  
Bestemannspremie Det gis premie for beste dame – og herresvømmer. Dette beregnes ut i 

fra sammenlagt høyeste poeng etter 3 øvelser. 
 Det er satt opp vandrepokal for beste enkeltprestasjon. 
 
Stafetter I stafettene konkurreres det i en felles klasse for herrer/gutter og en 

felles klasse for damer/jenter. 
 
Tidtaking  Det blir elektronisk tidtaking. 
 
Øvelsesutvalg   Se vedlegg og Victoria-fil kommer. 
 
800 m fri Det vil bli maksimalt 2 heat for hvert kjønn. Ved mange påmeldte vil tid 

danne grunnlag for hvem som får svømme øvelsen. Er det flere enn 12 
deltakere av hvert kjønn, og dette inkluderer deltakere uten påmeldt 
tid, vil det bli benyttet loddtrekning for disse. 

 
Innmarsj Det vil bli innmarsj før siste heat i alle øvelser. 
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Overnatting Det tilbys overnatting på Alta Ungdomsskole. Pris kr 70,- pr natt pr 

person. Alle klubbene må ha en voksen person tilstede kveld og natt. 
 
Full pensjon Svømmeklubben kan tilby full pensjon (5 måltider)for kr 500,- pr 

person inkl overnatting fra lørdag til søndag. 
Full pensjon inkluderer frokost (kl 07.00-09.00), middag (gryterett 
m/grønnsaker og ris) og kveldsmat (kl 19.30-20.30) på lørdag, samt 
frokost (kl 07.00-09.00) og varm lunsj (karbonader m/grønnsaker og 
potet) etter stevnet søndag. 

 
Oversikt over antall overnattinger og hvor mange som ønsker full 
pensjon sendes sammen med påmelding til stevne@altask.no senest 1. 
juni. Tillegg for kveldsmat fredag og overnatting fredag til lørdag er kr. 
100,- 

 
Kafé   Kafésalg i regi av Nordlysbadet. 
 
Dommere Vi er litt for få dommere i Alta. Derfor trenger vi dommere fra andre 

klubber. Ta kontakt med Anne Grethe Lillemoen, 91 61 90 13, dersom 
dere kan være dommer. Dommere tilbys gratis kost og losji på skole. 

 
Kontaktinfo Stevneleder Kent Ove Josefsen, 90 01 75 01 eller Linn Knudsen, 

41926417. 
 Overnattingsansvarlig, Lise Nilsen, 97725465. 

 eller e-post: stevne@altask.no 
 
Vi ønsker svømmere, ledere og foresatte velkommen til en trivelig svømmehelg i Alta. 
 


