
 

 

 

          
 
 

Invitasjon til Landsfinalen 2018 
  

Med NSFs tillatelse har Kristiansand Stupeklubb gleden av å invitere til  
Landsfinalen i stup 2018. 

 
 
Teknisk arrangør:  Kristiansand Stupeklubb 
 
Sted:    Aquarama Bad, Kristiansand 
 
Tidspunkt:   16 November  – 18 November 2016   
 
Startbetingelser:  Deltakerne må være tilsluttet en klubb godkjent av NSF. Deltakerne må ha 
   betalt startlisens for 2018. Startlisensnummeret skal være påført   
   påmeldingsskjemaet. Ellers følges NSFs gjeldende regler og lover. Det kan 
   bli gjennomført dopingkontroll under mesterskapet. 
 
Premiering:    Medaljer til de tre beste i hver klasse, samt 1/3 dels premiering.. 
    
 
Antall brett:  Aquarama  har følgende: 

- 3 x 1m sviktbrett 
- 3 x 3m sviktbrett 
- 1 x 3m tårn 
- 1 x 5m tårn 

    - 1 x 7,5m tårn 
    -1 x 10m tårn 
 
 
Startkontingent:  Kr 200 pr. øvelse. Synkron kr.400,- Startkontingenten må betales for alle  
   påmeldte som ikke er  trukket før påmeldingsfristens utløp. 
 
Betaling:   Startkontingent og bankett blir fakturert i forkant. Klubber som ikke har betalt 
   før start vil ikke få starte. 
   Vennligst betal startkontingent / bankett på kontonr: 
   3023.07.13320 
    
 



 

 

Påmeldingsskjema/ 
Stupskjema sendes: Arne Tellefsen    

tlf. 92651248 
Mail: kstk77@gmail.com  

 
Påmeldingsfrist:  02 November 2018. 
    
Stupskjema:  Stupskjema skal være oversendt senest 24 t før konkurransestart. 

Dersom skjemaene blir levert for sent, kan disse tas imot, mot et ekstragebyr 
på kr 100,- pr endring/ skjema.  
Skjemaet sendes inn som ferdig utfylt Divecalc-fil. 
Stupskjema sendes til: kstk77@gmail.com 

 
Etter påmelding: Påmelding etter 02 November og frem til 24 t før start er mulig, men da settes 
   startkontingenten til kr 400 pr. start. 
 
Regler:  Gjeldende Tripp Trapp regler for Landsfinalen skal benyttes.  
   Under er link til reglene. 
https://svomming.no/wp-content/uploads/2018/06/Tripp-TrappFinale11012018.pdf 
 
 
Program:  Vil bli tilsendt etter alle påmeldingene er inne. 
 
Stevnekontor:  Blir opprettet i svømmehallen. 
 
Kontaktpersoner:  Arne Tellefsen 
 Telefon: 92651248 

epost: kstk77@gmail.com  
 
 
 
Innkvartering:  Vi har fått følgende tilbud fra Scandic Kristiansand Bystranda 
   Enkeltrom inkl. Frokost.    890,- 
   Dobbeltrom inkl. Frokost   1090,- 
 Trippelrom inkl. Frokost   1290,- 
 4 mannsrom inkl. Frokost   1490,- 
 For å få disse prisene må bestillingen gå gjennom meg på  

mail: kstk77@gmail.com   
Oppgjør er direkte med hotellet ved avreise. 

 
Bespisning:   Det er kafeteria i sv.hallen. 
 
Bankett:  Kr. 350,- pr person. Banketten blir på Q42. 
 
Trener/ledermøte:  Fredag 16 November kl. 16.00 
Dommermøte:  Fredag 16 November kl. 16.30  
 
 
Åpning:  Åpning vil avholdes lørdag formiddag. 

Den vil inneholde: Innmars, presentasjon av klubbene, åpningstale og 
utmarsj. 

 



 

 

 
 
 
Dommere:  Alle dommere skal minimum være minimum kretsdommer. 
 
   Dommerantrekket skal være hvitt. 
   Dommere som er påmeldt bør være til stede under hele stevnet, samt delta på 
   dommermøte fredag kl 16:30. 
   Påmelding av dommere skal skje samtidig med påmelding av stupere. 
 
Trening:  Fredag:  15.00 –18.00 
   Lørdag:  08.00 – 10.00 
   Søndag  08.00 – 10.00 
 
Klasser og Øvelser det vil konkurreres i:    

 
KLASSE KJØNN HØYDE PROGRAM 
Åpen Kl. Damer + Menn Svikt 

(1m/3m) 
5/6: (alle fra forskjellige grupper; ingen 
begrensninger i vansk.grad)  

Åpen Kl. Damer + Menn Tårn 
 

5/6: (alle fra forskjellige grupper; ingen 
begrensninger i vansk.grad)  

Kl B Jenter+Gutter 
(født 2003-2004) 

Svikt 
(1m/3m) 

5+3/5+4 (Plikt: maks 9,0/9,5 på 1m/3m) 
Valgfri: ingen begrensninger i vansk.gr.) 

Kl B Jenter+Gutter 
(født 2003-2004) 

Tårn 
(5m/7,5m/

10m) 

4+3/4+4 (Plikt: maks 7,6; Valgfri: ingen 
begrensninger i vansk.gr.) 

Kl C Jenter+Gutter 
(født 2005-2006) 

Svikt 
(1m/3m) 

5+2/5+3 (Plikt: maks 9,0/9,5 på 1m/3m; 
Valgfri: ingen begrensninger i vansk.gr.) 

Kl C Jenter+Gutter 
(født 2005-2006) 

Tårn 
(5m/7,5m) 

4+2/4+3 (Plikt: 4 ulike stup fra hver 
stupgruppe, maks 7,6; Valgfri: 2/3 ulike stup 
fra hver stupgruppe, ingen begrensninger i 
vansk.gr.) 

Kl D Jenter+Gutter 
(født 2007) 

Svikt 3+2/3+3 (Plikt: 3 ulike stup fra hver 
stupgruppe, maks 5,4; Valgfri: 2/3 ulike stup 
fra hver stupgruppe, ingen begrensninger i 
vansk.gr.) 

Kl D Jenter+Gutter 
(født 2007) 

Tårn 
(5m/7,5m) 

101, 401, + 2/3 valgfrie stup (Offisielt FINA, 
hopp eller sitte/fallstup fra 2 forskjellige 
grupper) 

Synk II Jenter+Gutter Svikt (3m) 2+3 (plikt: 2,0; valgfri: ingen begrensninger i 
vansk.grad) 

 
 
 



 

 

Sendes til:   
Arne Tellefsen 
Mail: kstk77@gmail.com 
 

 
PÅMELDINGSSKJEMA 

Klubb	
Kontaktperson:	 Telefonnr.:	
Navn:	 Lisens	 Klasse	 Svikt	 Tårn	 Synk.	 Banket	

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 


