
         
 

                                 
 

 

 

 

Sparebank Møre Svøm 2014 
 

 

 

        12.-14. september   

 

Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb har gleden av å invitere til årets Sparebank 

Møre Svøm på Moa Svømmehall i Ålesund. Stevnet arrangeres i henhold til NSFs 

lover og regler. Det benyttes elektronisk tidtaking. 

Aaslk ønsker unge (14-25 år) dommere velkommen til å dømme hos oss. Disse vil få 

godtgjørelse på minimum kr. 100 pr. økt de dømmer. Om dommere fra andre klubber 

har anledning til å stille for å hjelpe, ønskes disse også velkommen til oss. 

Vi har kioskservering under hele stevnet. Velkommen til nordvestlandets første stevne 

for sesongen! 



         
 

                                 
 

Deltagelse: Stevnet er åpent for Master, senior og årsklasser. Årsklasse 2004 

kan delta på øvelsene i åpen klasse etter gjeldende regler. Det blir 

arrangert eget rekruttstevne både lørdag og søndag i pausene. 

 

Bassenget:  25 meter ferskvann, 27 grader og seks bølgebrytende baneskillere. 

 

Tidtaking: Hallen har elektronisk tidtakertavle. Vi kjører Jechsoft Victoria. 

 

Premiering: 1/3 premiering individuelt og lag. Bestemannspremier til beste 

poengsum jente og beste poengsum gutt på stevnet utdeles søndag. 

For deltakere i 10-12 årsklasser er det lik premiering for alle. 

 

Påmelding: Epost: stevner@aaslk.no Påmeldingsansvarlig er Øyvind Schrøder. 

Påmelding senest onsdag 03. september klokka 24. 

 

Etterpåmelding: Ved ledig plass i heat. Ordnes på lagledermøte på lørdag. 

 

Startkontigent: Kr. 100 pr. øvelse individuelt og for lag kr. 200. Årsklasse 2004 og 

rekrutter kr. 100 for heile stevnet. NYTT: Kontigenter blir fakturert 

av Aaslk i etterkant av stevnet.  

 

Stevnestart: Approbert stevne:  

Fredag kl. 20:00, innsvømming fra kl 19:00.  

Lørdag kl. 09:30, innsvømming fra kl 08:00. 

 Søndag kl. 09:00, innsvømming fra kl 08:00. 

 Pauser blir bestemt på lagledermøtet. 

 Rekruttstevne:  

Lørdag og søndag i pausene på approbert stevne. 

 

Lagledermøte: Lørdag under innsvømming, kl. 08:30. 

 

Tilbud: Atlanterhavsparken tilbyr reduserte inngangspenger for 

trenere/ledere (kr100) og deltakere (kr 50) på Jugendsvøm. Ta med 

vedlegget for å få rabatt ved inngang. 

 

Overnatting:  Best Western Baronen Hotell i Spjelkavik tilbyr gode priser på 

overnatting. OBS. Bestill tidlig. Sjå vedlagt informasjon.  

mailto:stevner@aaslk.no


         
 

                                 
 

Øvelsesoppsett Jugendsvøm 2014: 
Fredag 12. september (20:00) 

Øvelse 1 1500 meter fri gutter 

Øvelse 2 1500 meter fri jenter 

 
 

Lørdag 13. september (09:30) 

Øvelse 3 4x200 meter fri gutter 

Øvelse 4 4x200 meter fri jenter 

Øvelse 5 200 meter rygg gutter 

Øvelse 6 200 meter rygg jenter 

Øvelse 7 50 meter bryst gutter 

Øvelse 8 50 meter bryst jenter 

Øvelse 9 100 meter butterfly gutter 

Øvelse 10 100 meter butterfly jenter 

Øvelse 11 4x50 meter lagmedley gutter  

Øvelse 12 4x50 meter lagmedley jenter  

Pause med rekruttstevne, sjå eget øvelsesoppsett 
Øvelse 13 4x100 meter fri gutter   

Øvelse 14 4x100 meter fri jenter   

Øvelse 15 200 meter IM gutter 

Øvelse 16 200 meter IM jenter 

Øvelse 17 100 meter fri gutter 

Øvelse 18 100 meter fri jenter 

Øvelse 19 100 meter bryst gutter 

Øvelse 20 100 meter bryst jenter 

Øvelse 21 800 meter fri gutter 

Øvelse 22 800 meter fri jenter 

 

 

 

 

 

 



         
 

                                 
 

Søndag 14. september (09:00) 

Øvelse 23        400 meter fri gutter 

Øvelse 24 400 meter fri jenter 

Øvelse 25 50 meter rygg gutter  

Øvelse 26 50 meter rygg jenter 

Øvelse 27 100 meter medley gutter 

Øvelse 28 100 meter medley jenter 

Øvelse 29 200 meter fri gutter 

Øvelse 30 200 meter fri jenter 

Øvelse 31  50 meter butterfly gutter 

Øvelse 32 50 meter butterfly jenter  

Pause med rekruttstevne, sjå eget øvelsesoppsett 
Øvelse 33  50 meter fri gutter 

Øvelse 34 50 meter fri jenter 

Øvelse 35 200 meter bryst gutter 

Øvelse 36 200 meter bryst jenter 

Øvelse 37 100 meter rygg gutter 

Øvelse 38 100 meter rygg jenter 

Øvelse 39 4x100 meter lagmedley gutter  

Øvelse 40 4x100 meter lagmedley jenter  

 

Utdeling av bestemannspremier! 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 



         
 

                                 
 

Øvelsesoppsett rekruttstevne: 

Lørdag 13. september i pausa på approbert stevne 

Øvelse 1  25 meter fri MIX 

Øvelse 2  50 meter bryst MIX 

Øvelse 3  50 meter fri MIX 

Øvelse 4  25 meter rygg MIX 

Øvelse 5 200 meter fri MIX 

Øvelse 7 4x25 meter fristafett MIX 

 

 

Søndag 14. september i pausa på approbert stevne 

Øvelse 8 25 meter butterfly MIX 

Øvelse 2  100 meter fri MIX 

Øvelse 3  25 meter bryst MIX 

Øvelse 4  50 meter rygg MIX 

Øvelse 5  50 meter butterfly MIX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

                                 
 

 

BEST WESTERN Baronen Hotell kan tilby følgende: 

Enkelt rom                         Kr.   650,-  pr. rom pr. natt inkl. frokost 

Dobbelt rom                     Kr.   850,-  pr. rom pr. natt inkl. frokost 

3-sengs rom                      Kr. 1100,-  pr. rom pr. natt inkl. frokost 

4-sengs rom                      Kr. 1350,-  pr. rom pr. natt inkl. frokost 

Om noen trenger å smøre matpakke er prisen  Kr. 65,- pr. pers. 

Baronen Hotell har ingen middagsservering da vi er et rom/frokost hotell. Baronen Hotell har avtale med 

«Bulduks Restaurant» og «Fellini» for våre gjester, der dei kan få en rabatt kupong i resepsjonen og dei får 

da 20% rabatt på menyen deres. 

BEST WESTERN Baronen Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

                                 
 

              


