
 
 

   

 

 

 

 

Innbydelse  

til  

Julesvøm 2020 

5. og 6. Desember 

 
Innbydelse:  Sørreisa Svømmeklubb og Finnsnes Svømmeklubb inviterer til 

Julesvøm 2020. Pga oppussing av basseng i Sørreisa arrangeres det 
i år på Finnsnes Ungdomsskole  
Stevnet arrangeres etter NSF`s lover og regler.  
Stevnet er åpent for svømmere født 2011 og tidligere   
Det vil IKKE være åpent for publikum i år pga Covid19 

 
Bassenget:  Kloret ferskvann, 25 m basseng med 6 baner. Vanntemperatur 

ca 27 grader.  Bølgebrytende baneskillere.  
 
Stevnestart:   Lørdag 05.12.2020 kl. 11.00  
 

 Søndag 06.12.2020  kl.  09.00 

 



 
Innsvømming:  1,5 time før stevnestart lørdag og søndag. 
 Hver klubb vil få tildelt baner og tider for innsvøm. De vil 

også få tildelt tider for garderobebruk før innsvøm(vi 
henstiller svømmerne til og dusje rett før de kommer da vi 
har litt begrensede garderobemuligheter pga avstandskrav 
ifm Covid19) 

 Det blir ikke mulighet til innsvømming til økt 2 begge dager.  
 Det blir ikke mulighet for utsvøm. 
 
Lagledermøte:  Lørdag kl. 10.00. 

Etteranmelding godtas ikke for dette stevnet 
 
Dommermøte 30 min før stevnestart. 
   Anmoder klubber til og melde inn dommere 
   Dommere meldes inn til Nina Pedersen 

 
 
Påmeldinger:          Påmelding sendes innen Onsdag . 25 November kl 24.00 

Påmelding sendes e-post:Til begge mail adresser: 
nina.pedersen@sorreisa.kommune.no  
olawestbye@hotmail.com 
Klubben benytter Victoria resultatservice, og ber om at 
påmelding sendes som påmeldingsfil fra Victoria.  
 
Vi vil ha en makstak på antall svømmere som er 120 stk. 
Hver klubb kan ha med en lagleder og en trener (klubber med et 
større antall svømmere kan få disp for en eller to til) 
I påmeldingen må vi ha med en kontaktperson med mailadresse. 
Det vil bli ettersendt informasjon om tid for innsvøm for de 
respektive klubbene, informasjon om hvor klubbene skal være 
under stevnet og registrerings skjema av personer ifm Covid19 

 
Det vil bli lagt ut kontrollister på  www.livetiming.no etter  
påmeldingsfristens utløp.  
 

Defilering                 Det blir ingen defilering 
   Det bli innmarsj til siste heat i hver øvelse 
 
 

Startkontigent:       Årsklasse 2010 og 2011 - kr 100,- (uansett antall starter)  
   Årsklasse 2009  og eldre - kr 100,- pr. start 
   Startkontigentene faktureres klubbene i etterkant av stevnet.  
 
Premiering:             For årsklasse 2009 og eldre vil det bli 1/3 premiering i hver 

årsklasse samt senior. 
Premiene er gavekort som vil bli ettersendt etter stevnet.  
Årsklasse 2010 og 2011 rangeres ikke og premieres med 
deltakerpremie, disse vil bli utlevert på lagledermøte  
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Årsklasse 2008 og 2009 premieres med deltagerpremie i tillegg 
til 1/3 premiering. 

Bestemanns- 
premier:                   Bestemannspremier på kr. 500,- etter minimum 5 

godkjente resultater. Poeng regnes ut etter FINA sin tabell. 
Yngre jr. er svømmere født  2003-2008.  
Eldre j/sr er svømmere født  2002- o.e. 

 
Tidtaking:                Det blir elektronisk tidtaking. Resultater fra lørdagens 

øvelser kan leses på livetiming.no  etter stevneslutt lørdag. 
 
Overnatting:           Det tilbys ikke overnatting på skole. Tilbud fra overnattingssteder 

er på siste siden i innbydelsen 
  
Bespisning:           Det tilbyes ikke middag. 
  
Kafeteria:               Åpen kafeteria under hele stevnet.  
 
Spørsmål:               Spørsmål om stevnet kan rettes til:  
   Mail:  Annevahanssen@gmail.com 
   Ann Eva Hanssen 90 03 37 77 

Mail : olawestbye@hotmail.com   
Ola Westbye 95 92 42 91 

 
Sørreisa Svømmeklubb og Finnsnes Svømmeklubb ønsker svømmere, trenere 

og ledere velkommen  
 

 

 

Lørdag  
kl 11.00 

  Søndag 
 kl 09.00 

 

1 400 Fri G/H  17 100 IM J/D 

2 400 Fri J/D  18 100 IM G/H 

3 100 Bryst G/H  19 100 Rygg J/D 

4 100 Bryst J/D  20 100 Rygg G/H 

5 50 Fri G/H  21 200 Bryst J/D 

6 50 Fri J/D  22 200 bryst G/H 

7 200 Rygg G/H    

8 200 Rygg J/D    

Pause 1:30 
 

 Pause 45 minutter 

9 100 Butterfly G/H  23 200 IM J/D 

10 100 Butterfly P/D  24 200 IM G/H 

11 50 Rygg G/H  25 100 Fri J/D 

12 50 Rygg J/D  26 100 Fri G/H 

13 50 Bryst G/H   27 50 Butterfly J/D  

14 50 Bryst J/D   28 50 Butterfly G/H 

15 200 Fri G/H    

16 200 Fri J/D    
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Tilbud på overnatting i forbindelse med Julesvøm 2020 og 

Finnsnes Vintersvøm 2021 
 

Senja hotell Finnsnes hotell Skoghus leirsted 
Kr 750.- for enkeltrom 

pr døgn 

Kr 400.- pp i dbl rom 

pr døgn. 

Frokost inkludert. 

 

NB:  

Hvis noen tar med 

madrass så kan det 

ligge en ekstra person 

på dobbelt rommet for 

kr 250.- pr 

døgn, frokost inkludert. 

 

Kr 800,- for enkelt rom pr. døgn. 
Kr 1.050,- for dobbeltrom /TW 
rom  pr. rom pr. døgn. 
Frokost inkludert. 

Skoghus leirsted tilbyr 

enkeltrom, tomannsrom, 

tremannsrom og 

oppover til 6 personer.  

Til sammen opptil 17 

rom.  

Det er bad på alle rom. 

Normalpriser: 

Pr. natt i enkeltrom kr 

650,-  

Pr. natt i tomannsrom kr 

800,-.  

Kr. 200,- for hver 

person over dette i 

samme rom. Det er 

inkludert oppredd seng 

og håndklær. 

Frokost kr 150,- per 

person, barn under 12 

halv pris, og barn under 

fire gratis. 

Det er også mulig å 

stelle seg med mat selv.  

Det er to gjestekjøkken 

som kan brukes til dette. 

 

Til svømmestevnene 

tilbyr de 20% rabatt 

på prisene knyttet til 

overnatting (ikke 

måltider).  

 

Link til nettsted:  

http://www.senjahotell.

no/ 

Mail: 

post@senjahotell.no  

Adresse: Storgata 8, 

930 Finnsnes 

Telefon: 77 85 11 60 

 

Link til nettsted: 

http://www.finnsneshotell.no/index.ph

p/no/ 

Mail: firmapost@finnsnes-hotell.no  

Adresse: Torggata 17, 9300 Finnsnes 

Telefon: 77 87 07 77 

Link til FB:  

https://www.facebook.c

om/ 

skoghus/?ref=page_inter

nal 

Mail: skoghus@nlm.no 

Adresse: Vikaveien 363, 

9303 Silsand 

Telefon: 488 66 836 

Avstand fra 

svømmehallen: ca 1 

km 

Avstand fra svømmehallen: ca 1 km Avstand fra 

svømmehallen: ca 6,5 

km 
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