
 
 
           

 
 
 

 

Rana Svømmeklubb inviterer til 
HAVMANNCUP 2017 

Fakta om stevnet: 
Tid og sted:   

 Moheia Bad, Mo i Rana sentrum. 

 25. og 26. november 2017. 

Stevnet arrangeres som approbert stevne i henhold til NSFs lover og regler. Stevnet er approbert for 

årsklasser 2008 til 1998 og senior. Funksjonshemmede deltar i øvelser som passer, og settes opp i 

ordinære heat, men i egne klasser etter NSFs lover. Disse må spesifiseres i påmeldingen for hver 

enkelt øvelse. 

Bassenget har kloret ferskvann og temperatur på ca. 27 grader. 25 meters lengde, 6 baner, 

bølgedempende baneskillere. 

Stevnestart: 
Lørdag 26.11 kl. 09:00 og kl. 15:00 

Søndag 27.11 kl. 08:30. 

Innsvømming:  
1 time før stevnestart begge dager. 

Lagledermøte: 
1 time før stevnestart begge dager, men kun ett møte lørdag.  

Innmarsj: 
Det blir defilering før stevnestart andre økt lørdag, samt innmarsj før siste heat i alle øvelser. 

Dommere: 
Har du eller noen i din klubb lyst til å gå som dommer under stevnet? Ta kontakt med Cathrin Jensen 

på tlf. 906 01 181 eller sendt e-post: stevne.rsk@gmail.com.  

Dommere fra tilreisende klubber betaler ikke for overnatting i klasserom eller får dekket hotell etter 

ønske. 

Merk at vi er avhengige av tilreisende dommere for å kunne avvikle stevnet – vi ber derfor klubbene 

om å støtte opp med de dommer-ressurser dere har.  

Påmelding: 
Påmeldingsfrist senest 20. november 2017 kl. 21.00 på e-post til: stevne.rsk@gmail.com Iht NSF`S 

påmeldingsreglement. 
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Påmeldingsfil fra JechSoft Victoria eller Kobben (UNI_P) sendes elektronisk til stevne.rsk@gmail.com 

Vi ber om at påmeldingen merkes med Havmanncup 2017 + klubbnavn. 

For de som ikke bruker Kobben eller Victoria: 
Meld på med utøverens navn, fødselsdato, øvelse nr. og hvilken øvelse det gjelder. 

Kontroll-lister over påmeldinger legges ut på nettet etter påmeldingsfristens utløp. For å få minst 

mulig endringer på lagledermøtene tar vi imot strykninger/etteranmeldinger fortløpende og frem til 

lagledermøtets slutt lørdag mot dobbel startkontingent.  

Lagledermøtet søndag behandler strykninger søndag. Etter lagledermøtet lørdag/søndag genereres 

det oppdaterte heatlister. 

Startkontingent: 
 Individuelle starter: kr. 100,-. 

 Lagstarter: kr. 200,-. 

 Årsklasse 2007-2008 kr 100,- for hele stevnet, uansett antall starter. 

Premiering: 
Det er 1/3 premiering i alle årsklasser, unntatt årsklasse 2007 og 2008 som ikke rangeres og 

premieres med deltagerpremie til alle. 

Årsklassene 2006 og 2005 får i tillegg til 1/3 premiering, også deltagerpremie. 

På stafettene gis det premie til 1., 2. og 3. plass. 

Bestemannspremie: 
Kr. 2 000,- til beste junior jente og beste junior gutt. Kriteriene er sammenlagt poengsum etter 

minimum 5 godkjente resultater, hvor de 4 beste poengsummene er tellende. Poeng regnes ut etter 

siste gjeldende FINA tabell.  

Ved slutten av stevnet vil det bli trukket ut en jente/dame og en gutt/herre av alle som har deltatt, 

som får kr. 500,- hver. Dette gjelder ikke for årsklassene 2007 og 2008.  

Vandrepokal: 
Den klubben som oppnår flest poeng av alle deltakere i alle øvelser iht. FINAs tabell får napp i 

pokalen. For å vinne pokalen til odel og eie må vinnerklubben ha napp i pokalen tre ganger. 

Klasseinndeling: 
Alle individuelle øvelser: 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, Senior. 

Stafett – en herre- og en dameklasse 

Tidtaking: 
Elektronisk JechSoft Victoria med Scoreboard. 

Det vil også bli mulig å følge stevnet på www.livetiming.medley.no 

mailto:stevne.rsk@gmail.com
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Overnatting/Middag: 
Overnatting tilbys på Lyngheim barneskole. Voksen person må overnatte sammen med svømmerne.  

Pris for overnatting to netter er kr 100,- per person.  

Mat/middag 
Det serveres ikke organisert felles mat på skolen. Det vil være tilgjengelig mat og drikke under 

stevnet i stevnekafeen.  

25% stevnerabatt hos Bimbo Veikro: 
Vår samarbeidspartner Bimbo Veikro tilbyr alle deltakende svømmere og klubber 25% rabatt på alle 

retter på deres meny. Oppgi rabattkode «HavmannCup 2017» i kassa for rabatt. Merk at denne 

rabatten gjelder hele helga – også fredag og søndag.  

Hvis dere ønsker å bestille mat til skolen kan dette avtales direkte med Bimbo Veikro på telefon 75 

15 10 01. Link til takeaway meny finner dere her: https://bimboveikro.weebly.com/take-away-

meny.html På nettsidene finner du også dagens meny. 

Hotell: 
For de som ønsker å bo på hotell har vi holdt av 10 rom på Scandic Meyergården hotell til 

fordelaktige priser: 

 Standardrom for 1 person, per natt inkl. frokost – kr. 645,- 

 Standardrom for 2 personer, per natt inkl. frokost – kr. 890,- 

 Standardrom for 3 personer, per natt inkl. frokost – kr. 1 090,- 

Overnatting bestilles direkte til hotellet på tlf. 75 13 40 00. Referer til «Rana Svømmeklubb» ved 

bestilling. Prisene gjelder til 17.11.17. 

Kafeteria: 
Det vil være åpen kafeteria i svømmehallen under hele stevnet. 

Transport til / fra togstasjonen 
Vi har booket en buss til å møte toget som kommer 20:21 til Mo i Rana for å bringe svømmere til 

Lyngheim Skole. Tilsvarende er det booket buss i retur med avgang kl 14:00 fra skolen for å nå tog 

nordover klokken 14:24 på søndag. Meld gjerne behov slik at vi får kansellert dersom intet behov. 

Spørsmål/Praktisk info: 
Send dine spørsmål til stevne.rsk@gmail.com eller stevneansvarlig: Stein Erik B. Myhre, 

leder.rsk@gmail.com tlf. 480 17 769. For dommerspørsmål: Cathrin Jensen, tlf. 906 01 181 

Betaling av overnatting/startkontingent: Klubbene faktureres i etterkant av stevnet. 

Rana svømmeklubb ønsker svømmere og ledere velkommen til en hyggelig Havmanncup 2017. 

https://bimboveikro.weebly.com/take-away-meny.html
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ØVELSESOPPSETT HAVMANNCUPEN 2017 
Øvelser 

Lørdag kl 09:00, innsvømming kl 08:00 

Øvelser 

Søndag kl. 09.00, innsvømming kl 08:00 

Øvelse 1 K 100 Br 

 

Øvelse 23 K 800 Fri 

  Øvelse 2  M Øvelse 24 M 

Øvelse 3 K 100 Ry 

 

Øvelse 25 K 200 br 

  Øvelse 4  M Øvelse 26 M 

Øvelse 5 K 400 Fri 

 

Øvelse 27 K 50 fri 

  Øvelse 6  M Øvelse 28 M 

Øvelse 7 K 50 Ry 

 

Øvelse 29 K 200 im 

  Øvelse 8  M Øvelse 30 M 

Øvelse 9 K  100 IM 

 

 Øvelse 31  K 4 x 50 fri 

 Øvelse 10 M  Øvelse 32  M 

Øvelse 11 K  100 fri 

 

  Stevnet avsluttes innen 

klokken 17:30 lørdag og 

11:30 søndag. 
Øvelse 12  M   

Pause til kl 15:00, innsvømming kl. 14:00     

Øvelse 13 M 100 Bf 

 

   

Øvelse 14 K    

Øvelse 15 M 50 Br 

 

   

Øvelse 16 K    

Øvelse 17 M 200 Ry 

 

   

Øvelse 18 K    

Øvelse 19 M 50 fly 

 

   

Øvelse 20 K    

Øvelse 21 M 4 x 100 LM    

Øvelse 22 K     

 

 


