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VELKOMMEN TIL: 

 
 
 
 

SØNDAG 15. DESEMBER 2019 
Lillesand 

 
Etter 5 års pause har Lillesand IL har igjen gleden av å invitere til et litt annerledes 
julestevne.  Møglesprinten er et åpent stevne i Møglestuhallen, med NSF’s godkjennelse 
og iht. forbundets lover og regler.  Stevnet inneholder flere øvelser som ikke vil bli 
registrert med offentlig tid. Bassenget har 6 baner.  Elektronisk tidtaking. 
 
 
KLASSER: Stevnet er åpent for alle klasser 2010/eldre + senior og masters   
Stafettene vil bli holdt i èn klasse + masters 
Klasse/årsklasse må angis ved påmelding.  
 
 
STEVNETIDER:  
Oppvarmning fra kl. 10.00 
Lagledermøtet kl. 10.00 
Stevnestart kl. 11.00 – det legges opp til en 60 min. lunsjpause midt i stevnet. 
 
Det vil være kiosk åpen med varm/kald mat under stevnet. 
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PÅMELDING: 
Påmelding sendes samlet klubbvis til Torstein Michalsen på emailadresse: 
tmichals@online.no innen 4.desember.     
Mastersvømmere må merke både årsklasse og mastersklasse ved påmelding.  For 
stafetter må mastersklasse A-E angis.  
NB: Lagoppsettene bes sendt inn på mail i forkant av stevnet hvis mulig. 
 
 
STARTKONTIGENT: 
Startkontingent kr 100,- pr. individuell øvelse og 200 kr pr. stafettlag. 
Klasse 2009/2010 betaler kun 100 kroner uansett hvor mange individuelle øvelser de 
deltar på.  Eventuelle strykninger i forkant av mesterskapet mottas gjerne pr. mail. 
 
Startkontingent sendes samlet pr klubb til bankkontonr:  2850.21.15814  
Betaling innen 6. desember merket” Møglesprinten» 
 
 
ØVELSESOPPSETT: 

Øvelse nr Øvelse Klasse 
1 100 fri damer 
2 100 fri herrer 
3 50 bryst damer 
4 50 bryst herrer 
5 50 rygg damer 
6 50 rygg herrer 
7 50 butterfly damer 
8 50 butterfly herrer 
9 4x50 medley  mix*** 
  pause   

10 100 Mystery Medley *  damer 
11 100 Mystery Medley *  herrer 
12 50 kick **  mix 
13 25 fri  damer 
14 25 fri  herrer 
15 4 X 100 IM  mix*** 
16 Møglestupyramiden **** mix 
17 Vennskapsstafett ***** mix*** 

 
*  100 IM rekkefølgen opplyst ved start, forskjellig rekkefølge i hver bane.  
**  Kick skal være kick beinspark på rygg eller mage, ett tak er tillatt ifm vending   
    (tilsvarende ryggvending). Ingen klasseinndeling, egen premieutdeling.  
*** På mix stafetter må det være to av hvert kjønn 
****  Møglestu-pyramiden går som følger: 50 rygg, 100 bryst, 200 fri, 100 IM, 50 

butterfly. 
*****  Vennskapsstafett blir satt opp etter påmeldte svømmere uavhengig av klubb. NM 

svømmere vil være lagledere på sine stafetter. Det svømmes 50 m fri per deltaker.  
 
Klubber som ikke har nok deltakere til å stille lag kan sette sammen stafetter på tvers av 
klubber.  
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PREMIERING: 
All premiering er av spiselig karakter.  
For individuelle øvelser er det 1/3 premiering i aldersklassene masters, senior og 
juniorklassene på individuelle øvelser. 
Individuell deltakerpremie til alle svømmere klasse 2009-2010.   
 
På stafettene vil det bli premie til de tre beste lagene. 
 
 
 
 
 
 
VELKOMMEN! 
 

Marit Smeland 
_____________________________ 
Leder Lillesand IL’s svømmegruppe 


