
 

 

Innbydelse til 

Finnsnes Vintersvøm 2019 

12-13 januar 2019 

 

 

 

  



Innbydelse Finnsnes svømmeklubb inviterer til Finnsnes Vintersvøm på Finnsnes 

ungdomsskole lørdag 12. januar og søndag 13. januar 2019. Finnsnes 

Vintersvøm er et åpent stevne som arrangeres etter NSFs lover og regler. 

Stevnet er åpent for svømmere fra 9 år (født 2010) og eldre samt 

funksjonshemmede svømmere. 

 

Fasiliteter Finnsnes ungdomsskole var ferdigstilt sommeren 2015 og er stilt til disposisjon 

for stevnet. Det planlegges overnatting til alle påmeldte til stevnet i skolens 

klasse- /grupperom. Bespisning vil foregå i skolens kantine/bibliotek som 

åpnes til ett rom. Skolens gymsal ligger vis a vis bassenget ved ene inngangen 

til skolen. Gymsalen vil være åpen for oppvarming før stevnestart hver dag og 

ellers under stevnet.  

Det er en garderobe for hvert kjønn i tilknytning til bassenget og to garderober 

for hvert kjønn på andre siden av korridoren i tilknytning til gymsalen. 

Svømmeklubbene vil bli fordelt på de ulike garderobene.  

    

Bassenget Bassenget er et kloret ferskvann. Det er 25 meter langt og har 6 baner med 

bølgebrytende banetau. Vanntemperatur er ca 27 grader celsius.  

 

Stevnestart Lørdag 12. januar 2019: 

 Formiddagsstevne starter klokken 1000. 

 Ettermiddagsstevnet vil bli annonsert før pausen mellom formiddags- og 

ettermiddagsstevne. 

 Søndag 13. januar 2019: 

Formiddagsstevnet starter klokken 0900. 

Ettermiddagsstevnet vil bli annonsert før pausen mellom formiddags- og 

ettermiddagsstevne. 

 

Innsvømming 1 time før stevnestart begge dager og begge økter. Innsvømming før 

ettermiddagsøkta søndag, starter umiddelbart etter formiddagsøkta. 

 

Lagledermøte Lagledermøte 1 time før stevnestart lørdag. 

 

Dommermøte Dommermøte 30 minutter før stevnestart begge dager. Vi har behov for flere 

dommere. Gi beskjed via e-post til finnsnes.sk@gmail.com dersom dere har 

dommere som kan stille på stevnet. Tilreisende dommere får selvfølgelig gratis 

overnatting og bespisning. 
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Sekretariat Sekretariatet i svømmehallen vil være bemannet fra lagledermøtets start til 

stevneslutt begge dager. 

 

Påmelding  Påmelding innen fredag 4. januar 2019 klokken 24.00 

 Påmelding sendes via e-post til finnsnes.sk@gmail.com. Vi ber om at 

påmelding merkes i emnefeltet med Påmelding FV2019 <din klubb> 

Vi ber om at påmeldingen skjer elektronisk via påmeldingsfil (UNI_P).  

NFS sitt påmeldingsskjema eller tilsvarende kan også brukes. Skjemaet må 

inneholde svømmerens navn, fødselsår, øvelsesnummer og øvelse samt 

svømmeren sin tid på øvelsene.  

Husk å oppgi kontaktperson med telefonnummer. 

 

Startavgift Årsklasse 2009 og 2010 kr. 100,- uansett antall starter.  

Årsklasse 2008 og eldre kr. 100,- pr start.  

Lagstart kr. 200,-. 

 

Etteranmeldinger  Etteranmeldinger godtas mot dobbel startavgift. I årsklasse 2009 og 2010, 

godtas etteranmelding mot et tillegg på kr. 20 pr. individuelle øvelse. Ved 

etteranmelding til stevnet, kommer startavgift i tillegg til kr 20 pr øvelse for 

denne aldersgruppen. Etteranmeldinger og strykninger lørdag og søndag 

meldes på lagledermøtet. Vi ber om at etteranmeldinger, som man vet om 

før lørdag, sendes på e-post til finnsnes.sk@gmail.com. 

 

Strykninger  Strykninger man vet om før lagledermøtet sendes på e-post til 

finnsnes.sk@gmail.com. Strykninger lørdag og søndag kan også meldes på 

lagledermøtet lørdag. 

 

Start- og heatlister   Startlistene deles ut på lagledermøtet og genereres til heatlister etter 

lagledermøtet. Heatlistene for lørdag og søndag kan hentes av lagleder i 

sekretariatet. Søndagens heatlister er tilgjengelig i sekretariatet før stevnestart 

søndag.  

Heatlister til publikum kan kjøpes i kafeen under stevnet eller leses på 

http://ltmobil.medley.no – Finnsnes Vintersvøm. 

 

Klasseinndeling Herrer/gutter: Senior, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 

og 2010. Damer/jenter Senior, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009 og 2010. 
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 Vi har egne klasser for funksjonshemmede etter NSF sine lover. Klassene må 

spesifiseres i påmeldingen for hver enkelt øvelse. Alle heat settes opp etter 

påmeldte tider. 

 

Premiering For årsklassene 2008 og eldre vil det være ⅓ premiering i hver årsklasse samt 

senior. Årsklassen 2009 og 2010 rangeres ikke og premieres med 

deltakerpremie til alle. Årsklassene 2007 og 2008 premieres med 

deltakerpremie i tillegg til ⅓ premiering. Stafettene premieres med 1., 2. og 

3.plass.  

 

Bestemannspremie Det gis premier for beste dame- og herresvømmer i klassene 2002 og eldre og 

klassene 2003 og yngre. Vinner beregnes ut fra sammenlagt høyest poeng 

etter 4 øvelser, i henhold til FINA sin tabell. Det blir også premiering av beste 

svømmer med funksjonsnedsettelse. Beregningen blir her gjort etter 

“australsk modell”. Bestemannspremie er på kr 500,- for alle klasser. 

 

Stafetter I stafettene konkurreres det i en felles klasse for herrer/gutter og en felles 

klasse for damer/jenter. 

 I mix stafett må det være minimum 2 jenter og maksimum 3 jenter pr lag. 

 Det blir 15 minutt pause før stafettene begge dager. 

  

Tidtaking Det er elektronisk tidtaking. Finnsnes svømmeklubb bruker Victoria 

resultatservice. I tillegg blir livetiming under Finnsnes Vintersvøm. 

Etter stevnet vil Finnsnes svømmeklubb oversende resultatene til medley. 

 

Kvalifiseringskrav Det er ingen kvalifiseringskrav til Finnsnes Vintersvøm. 

 

Innmarsj Det blir defilering før stevnestart lørdag. 

Det blir innmarsj før siste heat i alle øvelser. 

 

Overnatting Det blir overnatting på Finnsnes ungdomsskole.  

En voksen leder fra hver klubb må overnatte sammen med svømmerne og ha 

ansvaret for disse. Gi beskjed om navn og mobilnr til denne personen ved 

påmelding. 

Påmeldingen må inneholde antall personer det bestilles overnatting for pr. 

døgn. Pris pr. person pr. døgn er kr. 130,- som inkluderer frokost.  



Svømmerne må selv ta med liggeunderlag og sovepose.  

Spørsmål vedrørende overnatting kan rettes til Ann-Eva Hanssen, epost 

annevahanssen@gmail.com eller mobil 900 33 777.  

Vi ber om at alle melder fra når de kommer slik at dette blir registrert. 

 

Kafé / mat Mat og drikke kan kjøpes i kafeen i kantina på ungdomsskolen begge dager. 

Varm fiskesuppe står blant annet på menyen. 

 Lørdag ettermiddag / kveld arrangerer vi middagsbuffet i kantinen på Finnsnes 

ungdomsskole. Det er laks på menyen. Middag med drikke koster kr 150 pr 

person. Påmelding til middag sendes sammen med påmeldingen til stevnet. 

Tidspunkt for buffeten annonseres under stevnet, da det avhenger av 

stevneslutt. Vi håper flest mulig vil være med på middagsbuffeten på 

lørdagskvelden. 

OBS! Dersom det er noen som har mat- og/eller nøtteallergier må dette 

opplyses om ifm stevnepåmeldingen.  

 

Spørsmål Spørsmål kan rettes til stevneleder, Cecilie Bye, mobil 91718203 eller e-post 

finnsnes.sk@gmail.com.  

 

Fakturering                   Finnsnes SK sender faktura til klubbene i etterkant av stevnet. 

 

Streaming Følg stevne direkte på Livetiming – http://ltmobil.medley.no eller 

http://www.livetiming.no – se Finnsnes Vintersvøm. 

Det er planlagt streaming av stevnet av Folkebladet www.folkebladet.no og 

muligens samarbeidende aviser i Harstad (www.ht.no) og Tromsø 

(www.itromso.no). 

Lyd og bilde fra basseng vil bli vist i gymsal og kantine/bibliotek inne på skolen. 

 

Velkommen til en flott svømmehelg på Finnsnes. 
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Veibeskrivelse: 

Ta av opp Rådhusveien ved Finnsnesvatnet. 

Ta av første kryss til høyre inn på Helsesenterveien og følg denne ca 700 meter. 

Ta av opp til venstre i Øvre Hamna (markert med bokstav B) og følg denne veien til parkeringsplass 

ved Finnsnes barneskole. 

Herfra går det gang- og sykkelvei videre til Finnsnes ungdomsskole (markert med et 1-tall). 

 

 

  



Øvelser Finnsnes Vintersvøm 2019 

 

Lørdag 12. januar  Søndag 13. januar 

Stevnestart kl 10:00  Stevnestart kl 09:00 

1 400 fri damer/jenter  17 400 medley herrer/gutter 

2 400 fri herrer/gutter  18 400 medley damer/jenter 

3 50 rygg damer/jenter  19 100 fri herrer/gutter 

4 50 rygg herrer/gutter  20 100 fri damer/jenter 

5 100 bryst damer/jenter  21 50 bryst herrer/gutter 

6 100 bryst herrer/gutter  22 50 bryst damer/jenter 

7 100 medley damer/jenter  23 200 rygg herrer/gutter 

8 100 medley herrer/gutter  24 200 rygg damer/jenter 

PAUSE  PAUSE 

9 200 bryst damer/jenter  25 100 butterfly herrer/gutter 

10 200 bryst herrer/gutter  26 100 butterfly damer/jenter 

11 50 butterfly damer/jenter  27 50 fri herrer/gutter 

12 50 butterfly herrer/gutter  28 50 fri damer/jenter 

13 200 medley damer/jenter  29 100 rygg herrer/gutter 

14 200 medley herrer/gutter  30 100 rygg damer/jenter 

15 4*50 fri damer/jenter  31 4*50 medley lag mix 

16 4*50 fri herrer/gutter    

     

     

     

     

 


