
 

  

 
 
 
 
 
 

Bergens Svømme Club 
ønsker velkommen til 

 

Allers Invest CUP 2017 
18. - 19. februar i Stemmemyren 

 
 

Foto: Meierphoto  



 

BSC inviterer til approbert stevne i Stemmemyren svømmehall 

lørdag 18. og søndag 19. februar. Stevnet er åpent for alle 

svømmere fra årsklassen 2008 og eldre. Bassenget er 25 meter og 

har seks baner. Vanntemperatur er ca. 28 grader. Det blir 

elektronisk tidtaking og all informasjon om stevnet blir lagt på 

livetiming.medley.no, alternativt ltmobil.medley.no for 

håndholdte enheter. Stevnet arrangeres i henhold til NSF’s lover 

og regler.  

Det vil være kiosk med salg av mat og drikke under stevnet. 

Velkommen til utøvere, foreldre, trenere og dommere! 

 

PÅMELDING 
Elektronisk påmelding ved bruk av UNI_P (Prima format) fra Victoria eller tilsvarende 

sendes fra klubbene innen 8. februar til Rafael Cobo, e-post:  stevne.bsc@gmail.com 

Det er ikke kvalifiseringskrav til Allers Invest cup, men bestetid fra perioden 

23. 02. 2016 – 08.02.2017 skal benyttes. Har man ikke svømt øvelsen i perioden tillates 

stipulert tid eller tid satt utenfor kvalifiseringsperioden (Jf. GE22A6). Det forbeholdes rett til 

heatbegrensninger ved stor deltagelse. På Svømmetinget april 2016 ble det åpnet opp for 

at 9-års klassen kan starte på approberte stevner. Vi ber trenere og lagledere ikke melde på 

utøvere i 2008-klassen som ikke behersker øvelsene. Etteranmeldelse mot dobbel betaling 

hvis det er plass i oppsatte heat. 
 

STARTKONTIGENT 
Kr. 75,- per individuell øvelse, men for deltakere født i 2007 og 2008 kr. 80,- uavhengig av 

antall starter. Kr. 150,- kr. per stafettlag 

Startkontingenten blir fakturert klubbene etter stevnet. 
 

KLASSER 
Heatene blir satt opp etter beste tid, uansett klasse. Det konkurreres i følgende klasser:  

Årsklasser i juniorklassene 

Funksjonshemmede 

Senior 
 

Stevnekontor 
Stevnekontoret vil være åpnet fra lørdag kl. 09:30.  

Stevneleder: Kristin Senneset, ksen@hvl.no,  tlf: 481 55 908 
 

mailto:ksen@hvl.no


Lagledermøte 
Lagledermøte begge dager blir kl. 10:15 i aulaen. 
 

Innsvømming 
Kl. 10:00 begge dager 
 

Stevnestart 
Kl. 11:00 begge dager 
 

Premiering  
Medaljepremier for alle øvelsene i hver klasse. Det gjennomføres 1/3 premiering for 

øvelsene per klasse. Funksjonshemmede premieres i klassene S1-S14, SB1-SB14 og SM1-

SM14. Deltakerpremier til alle deltakere i klasse 2005 til 2008. 
 

Øvelser 
 

Lørdag 18. februar Søndag 19. februar 

1. 100 m fri damer 17. 200 m fri herrer 

2. 100 m fri  herrer 18. 200 m fri damer 

3. 50 m bryst damer 19. 100 m bryst herrer 

4. 50 m bryst herrer 20. 100 m bryst damer 

5. 200 m rygg damer 21. 50 m rygg herrer 

6. 200 m rygg herrer 22. 50 m rygg damer 

7. 100 m butterfly damer 23. 200 m butterfly herrer 

8. 100 m butterfly herrer 24. 200 m butterfly damer 

9. 200 m medley damer 25. 100 m medley herrer 

10. 200 m medley herrer 26. 100 m medley damer 

11. 50 m fri damer 27. 50 m butterfly herrer 

12. 50 m fri herrer 28. 50 m butterfly damer 

13. 200 m bryst damer 29. 100 m rygg herrer 

14. 200 m bryst herrer 30. 100 m rygg damer 

15. 800 m fri damer 31. 400 m fri damer 

16. 800 m fri herrer 32. 400 m fri herrer 

 


