
 



 
 

VELKOMMEN 

Med NSFs godkjennelse, og etter NSFs lover og regler inviterer Bærumsvømmerne til Bærum Open 

2020 i Nadderudhallen fra fredag 4. – søndag 6. desember 2020 

Bassenget er 25 m langt, har 6 baner, ferskvann og temperatur på ca. 27 grader. 

COVID-19 FORHÅNDSREGLER: 

 Vi følger myndighetene og Norges Svømmeforbunds regler i stevnehelgen. Vi ønsker at dere:  

  

Vi kommer til å ha hyppig rengjøring av hall, garderober og dusjer. Informasjon om smittevernsregler 

sendes ut i forkant av stevnet. Alle deltakere, trenere og evt. lagledere må registreres med navn og 

kontaktinfo for å få lov til å delta.  

TIDSSKJEMA 

 

Stevnestart         

Avdeling Alder Fredag Lørdag Søndag 

  9-11 år   08.00 08.00 

  12-13 år   10.00 10.00 

  14-15 år 19.00 13.30 13.30 

  16 år oe 17.30 15.30 15.30 

Det tas forbehold om at stevnestart for øktene vil kunne endres etter at påmeldingsfristen har gått 
ut. Tidsskjema for stevnet inkludert estimert start for hver øvelse vil være tilgjengelig etter 
påmeldingsfristens utløp. All informasjon om stevnet blir lagt på livetiming.medley.no. 

Det blir elektronisk tidtaking via www.livetiming.no.   

 

LAGLEDERMØTE 
Lagledermøte utgår, men sekretariat kan kontaktes før stevnestart om det er eventuelle siste 
endringer.  

 

KLASSEINNDELING 

http://www.livetiming.no/


 
 
Stevnet er åpent for funksjonshemmede (fysisk eller psykisk funksjonshemming), junior f. 2011 og 

eldre fra Viken fylke. For 16 år og eldre er stevnet åpent for utøvere fra Viken og Oslo.  

PÅMELDING 

Påmelding fra deltakende klubber må være arrangør i hende i hende senest onsdag 25. november 

2020 kl. 23.59. Fil i Stevnebørsen eller Jechsoft Victoria-format sendes til svomme@gmail.com. 

Individuelle påmeldinger sendes påmeldingsansvarlige i svømmerens klubb 

 

Arrangør oppfordrer alle som ikke har oppnådd tid siste 16 mnd. til å melde seg på med stipulert tid 

slik G22A5 i generelle regler for idretten gir anledning til. For 200, 400 og 800-meterne er 

påmeldingstid obligatorisk – påmeldte uten estimerte tider vil kunne bli avvist.  

Etteranmeldinger godtas i ledige baner frem til fredag 4.12.2020 innen kl. 13.00 mot dobbel 

startkontingent via e-post: svomme@gmail.com.   

Strykninger leveres på ltmobil.medley.no eller livetiming.medley.no fortløpende og så snart som 

mulig. Klubbene får utdelt passord ved påmelding. Det er gratis internett i Nadderudhallen. 

 

HEATBEGRENSNINGER 

Heatbegrensninger vil om nødvendig benyttes til å holde stevnet innenfor fastsatte tidsrammer.   

STARTKONTINGENT 

Kr. 100 per individuell start. Etteranmeldinger godtas i ledige baner mot dobbel startkontingent.  

For svømmere født 2011 og 2010 betales kun en avgift på kr 100 uansett antall starter.  

 

Faktura sendes på e-post til klubbene etter stevnet (til avsenderen av påmeldingen hvis ikke annet er 

oppgitt). Vi ber om at fakturaen videresendes til klubbens betalingsansvarlige. Vi ønsker ikke 

forhåndsbetaling.  

PREMIERING 

1/3 premiering i alle klasser 09 – Sr. Det gis også en deltagerpremie for hele stevnet for klassene 09 - 

11. Resultater gis i alfabetisk orden med tidsangivelse for 11 og 10.  

KONTAKTPERSONER 
Kontaktpersoner Rolle Mobil E-post 

Sigurd Skaug Stevneleder 934 66 840 sigurd.skaug@gmail.com 

Hege Qvigstad Eek Sekretariatsleder 92663140 hege@barumsvommerne.no 

Torbjørn Sund Påmeldingsansvarlig 905 59 712 svomme@gmail.com 
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Øvelser:  

Fredag                 

Øv nr Øvelse Kjønn Alder  Øv nr Øvelse Kjønn Alder 

1 400 fri Gutter 16 år og eldre  2 400 fri Jenter 16 år og eldre 

3 400 fri Gutter 14-15 år  4 400 fri Jenter 14-15 år 

 

Lørdag                 
5 50 rygg Gutter 9-11 år  6 50rygg Jenter 9-11 år 

7 100 bryst Gutter 9-11 år  8 100 bryst Jenter 9-11 år 

9 50 fly Gutter 9-11 år  10 50 fly Jenter 9-11 år 

         

11 50 rygg Gutter 12-13 år  12 50rygg Jenter 12-13 år 

13 100 bryst Gutter 12-13 år  14 100 bryst Jenter 12-13 år 

15 50 fly Gutter 12-13 år  16 50 fly Jenter 12-13 år 

17 200 IM Gutter 12-13 år  18 200 IM Jenter 12-13 år 

         

19 50 fri Gutter 14-15 år  20 50 fri Jenter 14-15 år 

21 200 bryst Gutter 14-15 år  22 200 bryst Jenter 14-15 år 

23 50 fly Gutter 14-15 år  24 50 fly Jenter 14-15 år 

25 200 IM Gutter 14-15 år  26 200 IM Jenter 14-15 år 

         

27 50 fri Gutter 16 år oe  28 50 fri Jenter 16 år oe 

29 100 bryst Gutter 16 år oe  30 100 bryst Jenter 16 år oe 

31 50 fly Gutter 16 år oe  32 50 fly Jenter 16 år oe 

33 200 IM Gutter 16 år oe  34 200 IM Jenter 16 år oe 

35  800 fri Gutter 16 år oe  36 800 fri Jenter 16 år oe 

 

 

Søndag                 

37 400 fri Jenter 9-11 år  38 400 fri Gutter 9-11 år 

39 50 bryst Jenter 9-11 år  40 50 bryst Gutter 9-11 år 

41 100 rygg Jenter 9-11 år  42 100 rygg Gutter 9-11 år 

43 50 fri Jenter 9-11 år  44 50 fri Gutter 9-11 år 

         

45 100 fly Jenter 12-13 år  46 100 fly Gutter 12-13 år 

47 50 bryst Jenter 12-13 år  48 50 bryst Gutter 12-13 år 

49 200 rygg Jenter 12-13 år  50 200 rygg Gutter 12-13 år 

51 50 fri Jenter 12-13 år  52 50 fri Gutter 12-13 år 

         

53 100 fly Jenter 14-15 år  54 100 fly Gutter 14-15 år 



 
 

55 50 bryst Jenter 14-15 år  56 50 bryst Gutter 14-15 år 

57 200 rygg Jenter 14-15 år  58 200 rygg Gutter 14-15 år 

59 100 fri Jenter 14-15 år  60 100 fri Gutter 14-15 år 

         

61 100 fly Jenter 16 år oe  62 100 fly Gutter 16 år oe 

63 50 rygg Jenter 16 år oe  64 50 rygg Gutter 16 år oe 

65 50 bryst Jenter 16 år oe  66 50 bryst Gutter 16 år oe 

67 200 fri Jenter 16 år oe  68 200 fri Gutter 16 år oe 

 

GENERELT  

Vi minner om at Bærumsvømmerne er medlem av NIF og idrettens generelle lover og regler gjelder 

for alle deltagere. I tillegg kommer til enhver tid gjeldende smittevernsregler. 

• Personer som er tilstede under stevnet skal holde minst 1 meter avstand til andre 

• Arrangementet foregår uten publikum  

• Vi tømmer hallen mellom hver økt for nødvendig renhold og desinfisering.  

• Når svømmerne er ferdige med sine øvelser må de forlate hallen. Vi ber om dusjing etter 

øvelsene skjer hjemme hos hver enkelt utøver.  

• Alle utøvere, lagledere og trenere må registreres inn og ut. Beregn litt tid til dette.  

• NSFs koronavettregler tilsier nå at arrangement kan gjennomføres for inntil 200 personer. Vi 

ber om forståelse hvis myndighetene pålegger Corona-restriksjoner som medfører at vi må 

avlyse. Dette er utenfor vår kontroll.  

• Oppvarming på land må skje på den tildelte sonen klubben får innendørs. Oppvarming i vann 

blir sannsynligvis vanskelig, og vi ber om at klubbene har oppvarming i basseng lokalt. 

• Hver utøver må ta med egen mat og drikke som de trenger under stevnet.  

TRENERE OG LAGLEDERE: 

• På stevnet tillater vi 1 trener per 10 utøvere.  

• Vi kan akseptere flere trenere eller lagledere ved lav påmelding alternativt ved andre 

tungtveiende årsaker.  

• Hvis det noen steder blir utfordrende overholde avstandskravet, henstiller vi lagledere og 

trenere benytte munnbind.  

 

LOKALE CORONA REGLER 
 I Bærum kommune er det i tillegg lokale regler. Ettersom vi ikke tillater publikum, og det er gjort 

unntak for barne- og toppidrettsarrangement, er det foreløpig tillatte antall 200. Hver klubb vil få 

avgrensede soner hvor hver utøver kan oppholde seg mellom øvelsene når man ikke konkurrerer. 1-

metersregelen er gjeldene i disse sonene. Det vil være minst 2 meter mellom hver klubb-sone.  



 
 
 

GARDEROBER, INNSVØMMING, ANNEN OPPVARMING 

Det er garderober og dusjer i underetasjen. Svømmerne kan varme opp på land i sin tildelte 

oppvarmingssoner, men det er viktig og holde avstand. Vi anbefaler at de som kan svømme inn i sin 

lokale klubb gjør det. Hvis været er bra, kan man gjøre landoppvarming ute.  

KAFETERIA  

Det blir ingen kafeteria dessverre, og vi henstiller utøverne til å ta med egen mat og drikke. 

 

VELKOMMEN TIL BÆRUM OPEN 2020! 
 

 


