
 
Stjørdals-Blink svømmegruppe har med NSFs godkjennelse 

 og etter NSFs lover og regler den glede å innby til 

 

 
 
Tid:   Lørdag 28.april kl. 10:00 (innsvømming kl. 09:00 og lagledermøte kl. 09:00) 

Sted: Stjørdal svømmehall med 6 x 25 m baner, kloret vann ca. 27 grad C, bølgedempende 

 baneskillere. Hel elektronisk tidtakersystem med resultat tavle. 

Øvelser: 
Lørdag Lørdag etter pause 

   rekruttøvelser 

1  400 fri kvinner 15 200 IM kvinner 

2  400 fri menn 16 200 IM menn 

3 50 bryst kvinner 17 50 fri kvinner 

4 50 bryst menn 18 50 fri menn 

5 200 rygg kvinner 19 100 bryst kvinner 

6 200 rygg menn 20 100 bryst menn 

7 50 butterfly kvinner 21 4x50 fri kvinner 

8 50 butterfly menn 22 4x50 fri menn 

9 100 fri kvinner   

10 100 fri menn   

11 50 rygg kvinner   

12 50 rygg menn   

13 200 bryst kvinner   

14 200 bryst menn   

 rekruttøvelser   

 

Klasseinndeling.: Senior, hver klasse fra A til J. Funksjonshemmede: påmelding i egne klasser. De 

som er født i 2002 kan delta i det approberte stevnet. 

Premiering: 1/3 premiering pr. klasse. 00-01 får deltakerpremie.10 års klassen blir premiert som 

rekrutter. 

Startkontigent: Individuell start kr 75,-. Lagstarter kr 125,- for øvelse 21,22. 10-års klassen betaler 

75,- uansett antall øvelser. Innbetaling til konto: 44652369453 ved påmelding. 

Påmelding: Senest 22. april. Benytt gjerne Kobben/andre stevnesystem eller som *.txt, *.doc eller 

Excelfil på E-post: geir.moe3@ntebb.no tlf:45425840. Etteranmelding godtas hvis plass i heatene. 

Stjørdals-Blink web side: http://www.stjordalsblink.no/svomming. Invitasjon, startlister og resultater 

blir lagt ut her. 

 

Vi ønsker alle klubber hjertelig velkommen! 

Med vennlig hilsen 

Styret i Stjørdals-Blink Svømmegruppe 
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Vi inviterer til rekruttstevne 

 
Tid:   Lørdag 28.april kl. 10:00 (innsvømming kl. 09:00 og lagledermøte kl. 09:00) 

 Øvelsene vil bli svømt før og etter pausen til Stjørdalstoppen. 

Sted: Stjørdal svømmehall med 6 x 25 m baner, kloret vann ca. 27 grad C, bølgedempende 

 baneskillere.  

 
 Lørdag  Lørdag etter pausen 

51 25 fri rekrutt kvinner 59 50 fri rekrutt kvinner 

52 25 fri rekrutt menn 60 50 fri rekrutt menn 

53 50 rygg rekrutt kvinner 61 25 rygg rekrutt kvinner 

54 50 rygg rekrutt menn 62 25 rygg rekrutt menn 

55 25 bryst rekrutt kvinner 63 50 bryst rekrutt kvinner 

56 25 bryst rekrutt menn 64 50 bryst rekrutt menn 

57 25 butterfly rekrutt kvinner 65 4x25 fri rekrutt kvinner 

58 25 butterfly rekrutt menn 66 4x25 fri rekrutt menn 

 

Klasseinndeling: Født 2002 eller senere, og de som er nybegynnere. 

Premiering: Alle får en premie. 

Startkontigent: 75,- for hele dagen. Innbetaling til konto: 44652369453 ved påmelding. 

Påmelding: Senest 22.april. Benytt gjerne Kobben/andre stevnesystem eller som *.txt, *.doc eller 

Excelfil på E-post: geir.moe3@ntebb.no tlf:45425840. Etteranmelding godtas hvis plass i heatene. 

Stjørdals-Blink web side: http://www.stjordalsblink.no/svomming. Invitasjon, startlister og resultater 

blir lagt ut her. 

 

 

 

Vi ønsker alle klubber hjertelig velkommen! 

Med vennlig hilsen 

Styret i Stjørdals-Blink Svømmegruppe 
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