
 

 

  

 
Sommerstevnet i Alta 2. og 3. juni 2018 

 

Innbydelse: Med Norges Svømmeforbunds godkjenning har Alta 

Svømmeklubb gleden av å invitere til approbert stevne 2 og 3. 

juni 2018. Det konkurreres etter NSFs lover og regler.  

                               Stevnet er åpent for svømmere født fra 2009 og eldre.  

    Rekruttstevnet er åpent for svømmere født i 2012 og eldre 

 

Klasseinndeling:  Gutter/herrer/masters/funksjonshemmede 

                                 Jenter/damer/masters/funksjonshemmede 

                                                                                 

Bassenget:  Nordlysbadets hovedbasseng er på 25 m og har 6 baner. 

Vanntemperatur er 27 gr. Vi har eget utsvømmingsbasseng.     

 

Stevnestart:    Lørdag 2.juni 2016 kl. 10:00 

                                           Etter øvelse 9 blir det 1,5 times pause - rekruttstevne i pausen 

Starttid på 2. og 3. økt lørdag vil bli gitt info om når startlister er 

klare 

                  

                      Søndag 3. Juni 2016 kl. 09:00 

Etter øvelse 24 blir det 1,5 times pause – rekruttstevne i pausen. 

Starttid på andre økt søndag vil bli gitt info om når startlister er 

klare 

 

Innsvømming:  1,5 time før stevnestart begge dager – ingen innsvømming etter 

rekruttstevne 

 

Defilering/innmarsj: Det blir defilering for de approberte lørdag kl 10. Innmarsj før 

siste heat i hver øvelse. 

 For rekruttene er det innmarsj før første øvelse på lørdag. 

 

Lagledermøte:   Lørdag kl. 08:30 på Thon Hotel, møterom i 3 etg. 

 

Dommermøte:  Lørdag kl. 09:30 og søndag kl. 08:30 Thon Hotel, møterom 3 

etg. 

 

Sekretariat: Sekretariatet er bemannet fra kl. 08:30 lørdag og fra kl. 07:30 

søndag 

 

Påmelding:   Påmelding sendes til Synnøve Olsen på e-post 

stevne.karasjoksk@gmail.com 

Påmeldingsfrist 18. mai 2018 kl 24. Bruk fil fra Jechsoft 

Victoria.  
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Startavgift:    Årsklasse 2009 og 2008 kr 100,- for hele stevnet 

                       Årsklasse 2007 og eldre kr 100 pr individuell start  

Lagstart kr 200,-  

 

Etteranmeldinger:   Etteranmeldinger aksepteres mot dobbel startavgift. 

Etteranmeldinger frem til lørdag morgen før lagledermøtets start 

sendes til stevne.karasjoksk@gmail.com. 

Etteranmeldinger til søndagens øvelser er tillatt frem til kl 07.30 

søndag. Disse leveres skriftlig til sekretariatet  

 

Strykninger: Strykninger før og under stevnet ønskes i hovedsak levert på 

livetiming.no. Det vil bli åpnet for strykninger på livetiming 

straks startlister legges ut. 

Livetimingkoder sendes ut når påmelding bekreftes. 

 

Program:    Leveres ut på lagledermøtet/dommermøtet.  

Heatlister skrives ut etter lagledermøtet. Det blir gitt 2 lister til 

hver klubb. Ønskes flere heatlister så kan de kjøpes på 

stevnekontoret sammen med programmet. Programmet er også 

et lodd hvor det er mulig å vinne en fin premie.   

 

Premiering:  For årsklassene 2007 og eldre vil det være 1/3 premiering + 1., 

2. og 3. plass 

Årsklassen 2009 og 2008 rangeres ikke. Alle premieres med 

deltagerpremie. 

Årsklassen 2007 og 2006 får også deltagerpremie i tillegg til 1., 

2. og 3. plass.  

Premiering for stafetter og cup blir på pall rett etter øvelsene, de 

øvrige premiene hentes ved premiebord. 

 

Bestemannspremie:   Beste jente/dame og gutt/mann – beste poengsum på 3 øvelser 

 

Cup:  50 m fri vil gå som utslagscup, forsøk lørdag formiddag og 

finale lørdag ettermiddag. Vinnerne får pokal og en overraskelse 

 

Stafetter:    Felles klasse for gutter/herrer/masters og jenter/damer/masters 

På miksstafettene skal det være 2 jenter og 2 gutter - 

rekkefølgen på oppsettet velger klubbene selv. 

Lagoppsett leveres inn på livetiming senest 30 min før start. 

 

Tidtaking:    Elektronisk tidtaking med overføring til livetiming 

 

Øvelser:    Se vedlegg og Victoria-fil 

 

Venterom:  Info om dette blir gitt på lagledermøtet – det er derfor viktig at 

alle klubber stiller opp på dette møtet. 
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Overnatting:    Sandfallet Ungdomsskole pris kr 120,- pr natt. 

Alle klubber må ha voksne personer tilstede kveld og natt. Navn 

på voksene må sendes sammen med påmeldingen.  

 

Full pensjon:    Frokost og kvelds måltider vil denne gangen serveres på    

    Sandfallet Ungdomsskole. 

Kvelds fredag og lørdag    kl. 20-21  

Frokost lørdag og søndag kl. 07:00-09:00 

Middag lørdag og søndag etter stevneslutt begge dager 

6 måltider kr 600 - full pensjon 

5 måltider kr 500 - (2 kvelds - 2 frokost - 1 middag) 

Middag lørdag serveres det TACO - Søndag serveres Lapskaus, 

middag vil bli servert på Videregående skole kantine, der 

yrkesfagene har opphold, dette stedet er nærliggende med 

Sandfallet 

 

Overnatting og matbestilling sendes senest 18. Mai 2018 kl 24 

til stevne@altask.no 

 

Kafe:     Nordlysbadet 

 

Dommere:  Vi har for lite dommere i Alta så derfor spør vi dere rundt om i 

Finnmark og Troms om dere kan stille. 

Ta kontakt med stevneleder Ragnhild Margrethe Tapio på 

 r-tapi@online.no eller 91636407 om dere kan stille. 

Dommere får gratis kost og losji. 
 

Livetiming:   PC: http://livetiming.medley.no/ 

Mobil: http://ltmobil.medley.no/ 

App for iPhone/iPad: Livetiming Medley Reader 

 

 

Spørsmål kan rettes til stevneleder eller på epost stevne@altask.no 

 

 

Velkommen til en fin fin sesongavslutning hos oss i Alta!  
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