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Innbydelse til Verdal Open 2019 
 

Verdal Svømmeklubb har, med NSF`s godkjenning, gleden av å invitere til 
krets/regionstevnet «Verdal Open» og rekruttstevnet «Verdal Mini-Open» i Verdal 

Svømmehall 19.-20. oktober 2019. 

 
Bassenget: 25m x 6 baner, ferskvann og vanntemperatur ca. 27 ℃,  

med bølgebrytende banetau. Stevnet arrangeres iht. NSFs lover 
og regler. Det benyttes helautomatisk tidtakersystem med 
innslagsplater og resultattavle. Victoria resultatsystem og 
livetiming. 

 
Klasseinndeling: Alle klasser fra 9 år (f. 2010) til senior. Alle født 2009 og 2010 

rangeres alfabetisk. Stevnet er åpent for funksjonshemmede. 
Stafetter en klasse. 
Finaleøkt på lørdag.  
Rekrutter i eget stevne (Verdal Mini-Open). 

 
Påmelding:  Senest innen 9. oktober 2019 kl. 24.00.  

Vi tar imot påmeldinger i uni_p. filformat.  
Ber om at dere navngir filene slik: 
«KLUBBNAVNAPPROBERT_UNI_p.txt» for påmeldingsfil 
approbert 
«KLUBBNAVNREKRUTT_UNI_p.txt» for påmeldingsfil 
rekruttstevne 
 
Påmelding skal sendes samlet for hver klubb til 
epostadresse: odho@verdal.kommune.no  
Etteranmeldelse kan godtas ved ledig plass i heat mot dobbel 
startkontigent. NB! Ved stor deltagelse forbeholder vi oss retten 
til å innføre heatbegrensninger. 

 
Startkontigent:  Kr. 100,- pr.individuell start, kr. 200 pr.lagstart. Svømmere født 

2009 og 2010 kr. 100,- for hele stevnet, uavhengig av antall 
starter. 

 Deltakelse på rekruttstevnet: kr. 100,- uavhengig av antall starter. 
Samlet startkontigent etterfaktureres til deltagerklubbene, 
vennligst oppgi kasserer sin e-postadresse ved påmelding. 
Start- og resultatlister legges ut på www.livetiming.medley.no.  

 
Premiering:   Individuelle øvelser – 1/3 premiering for 2008 og eldre.  

Deltakerpremie for alle født 2007 til 2010 i henhold til 
barneidrettsbestemmelsene. 
Stafetter: Medaljer. 
Rekrutter 1 deltakerpremie for hele helga 

 
Stevnestart: Kl. 10.00 begge dager. Rekruttstevnet gjennomføres i pausen i 

det approberte stevnet begge dager. 
Innsvømming: Kl. 09.00 begge dager. 



 
Lagledermøte:  Kl. 09.00 begge dager. Dommermøte umiddelbart etter 

lagledermøtet. 
Kontaktpersoner: Arrangementsansvarlig: Mona Frøseth-Lerfald Veium, 91735039 

Stevneleder:         Terje Hånes, 90068691 
Dommeransvarlig:         Jan Iversen, 98222913 
Påmeldingsansvarlig:     Odd Holmli, 93094290 
 

Øvelser og gjennomføring Verdal Open approbert:  
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4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

LØRDAG 19.10: 
 
400m fri, D     *              
400m fri, H     *              
50m butterfly, D                        
50m butterfly, H                       
100m IM D       
100m IM H       
200m bryst, D 
200m bryst, H 
50m fri, D 
50m fri, H 
100m butterfly, D 
100m butterfly, H 

 
 
Direkte finale 
Direkte finale 
Forsøk 
Forsøk 
 
 
Forsøk 
Forsøk 
Forsøk 
Forsøk 
Forsøk 
Forsøk 
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27 
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SØNDAG 20.10:  
 
800m fri, H 
800m fri, D 
100m rygg, H 
100m rygg, D 
100m fri, H 
100m fri, D 
 

 Rekruttstevne, pause    Rekruttstevne, pause 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

4x100m lag medley, D 
4x100m lag medley, H 
400m fri, D 
400m fri, H 
50m butterfly, D 
50m butterfly, H 
200m bryst, D 
200m bryst, H 
50m fri, D 
50m fri, H 
100m butterfly, D 
100m butterfly, H 

 
 
Finale  
Finale 
Finale 
Finale 
Finale 
Finale 
Finale 
Finale 
Finale 
Finale 

31 
32 
33 
34 
35 
36 

200m individuell medley, H 
200m individuell medley, D 
100m bryst, H 
100m bryst, D 
4x50m fri, H 
4x50m fri, D 
 
 
 

 
* Øvelse 1 og 2 gjennomføres som «direkte finale». Med dette menes at utøverne med de 6 beste 
påmeldingstider fra kvalifiseringsperioden har sin gjennomføring i økt 2 på lørdag, finaleheat en klasse 
for damer og en klasse for herrer. Resterende påmeldte utøvere svømmer på morgenen med vanlig 
1/3 premiering for hver årsklasse/klasse. 
 
NB: Øvelse 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 gjennomføres som forsøk under økt 1, hvorpå de 6 beste tider 
uansett klasse svømmer finaleheat (en klasse) i økt 2. Øvelse 5 og 6 samt alle øvelser søndag 
kjøres som vanlige etter klasse/tid sortering og innmarsj for siste heat. 
 

Finaleøkten lørdag: Verdal Svømmeklubb ønsker å skape litt liv og røre på denne 
økten spesielt. Dette for å gi svømmerne en «boost» og en spesiell opplevelse. Det 
er ikke alle forunt å svømme finaler i UM, NM eller andre store stevner – derfor 
oppfordrer vi klubbene til å ta med seg bjeller, trommer, horn (pressluft) og ellers alt 
som lager lyd! Dette er det «Verdal Open» i sin tid var kjent for, så vi ønsker å 
gjenskape denne atmosfæren og stemningen.  



Øvelser og gjennomføring Verdal Mini-Open 
rekruttstevne: 

(Gjennomføres i pausen for det approberte stevnet) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Overnatting og bespisning:  
Vi tilbyr overnatting med frokostbuffét på Verdalsøra skole, samme bygning som 
svømmehallen er lokalisert. Bestilles samlet for klubben til epostadresse 
tore@vktv.no.  
Fredag – søndag m/ 2 frokoster kr. 500,- pr.pers. Overnatting kun 1 natt + 1 frokost 
kr. 300,- pr.pers. Meld inn eventuelle matallergier samtidig som bestilling.  
 
Flerbrukshallen på skolen er åpen for svømmerne i forbindelse med oppvarming og 
restitusjon mellom øvelsene. 
 
Kiosk:  
Det blir servering av varmmat, frukt, drikke og snacks i kafeteriaen mens stevnet 
pågår. Der kan du betale med vipps eller kontanter. 
 

Alternativ losji: 
 

 
SCANDIC STIKLESTAD 

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-stiklestad 
Ved henvendelse, spør om «sportspriser» Verdal Open.  
Enkeltrom 890,- pr. natt – Dobbeltrom 990,- pr. natt – Trippelrom 1170,- pr. natt.  

 
https://verdalhotell.no/ 

For deltakere på stevnet Enkeltrom 750,- pr. natt – Dobbeltrom 890,- pr. natt. 
 

Verdal Svømmeklubb ønsker utøvere, trenere, ledere, dommere, 
publikum, foresatte og venner hjertelig velkommen til oss i  

Verdal Svømmehall! 
 

 

Lørdag 
101. 25 bryst 
102. 50 fri 
103. 25 fri 
104. 25 rygg 
105. 4 x 25 fri 

 

Søndag 
106. 50 rygg 
107. 50 bry 
108. 4 x 25 fri 

 


