
 

 

 

Stavangerklubbene ønsker herved velkommen til 

CORONA 
REKRUTTEN 

05. desember 2020 i Hundvåg Svømmehall 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                        

 

 

INVITASJON TIL REKRUTTSTEVNE I HUNDVÅG SVØMMEHALL 

Stavangerklubbene har gleden av å invitere Frisinn, SSK, Randaberg og Jørpeland til 
rekruttstevne lørdag 05. desember 2020 i Hundvåg Svømmehall. 

NB! Påmelding skal skje via klubben/treneren din! 

Personer som ikke får delta på eller være til stede under stevnet: 

• Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på 
luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt 
allmenntilstand. 

• Personer som ikke følger de instruksjoner arrangør gir under stevnet. 
• Vi forbeholder oss retten til å bortvise utøvere eller andre ved brudd på 

smittevernreglene. 

Tidspunkt:  Lørdag 05. desember 2020 
Innsvømming - kl. 10.30 
Stevnestart - kl. 11.00 
Stevneslutt ca. kl. 15:00 

 Arrangør tar forbehold om endring av starttidspunkt/stevneoppsett 
ved stor deltagelse evt. andre forhold som vanskeliggjør 
gjennomføring av smitteverntiltak. Gjeldende lokale forskrifter for 
antall mennesker på arrangementer vil være gjeldende. Pt. er dette 
50 svømmere inkludert trenere. Ved flere enn 50 påmeldte vil 
stevnet bli delt opp i avdelinger hvor en må tømme hallen og vaske 
mellom hver avdeling. Hver avdeling vil da få sitt start tidspunkt. 

Smittevern:  Arrangørs smittevernansvarlig under stevnet er Kjetil Schmidt og 
kan kontaktes på Kjetil.Schmidt@kaefer.no.  

Publikum:   Pga. koronasituasjonen blir stevnet arrangert uten publikum. Kun 
svømmere, trenere, lagledere, dommere og funksjonærer får 
adgang til anlegget. Maks 1 trener eller lagleder pr 10 med mindre 
annet er avtalt på forhånd. Ved spesielle behov kan svømmer ha 
med ledsager, dette skal i tilfelle avklares skriftlig på forhånd med 
smittevernansvarlig Kjetil Schmidt på epost 
Kjetil.Schmidt@kaefer.no.  

Bassenget:  25 meter ferskvann, 27 grader med 6 baner og bølgedempende 
baneskillere. 

Tidtaking: Elektronisk tidtaking. 

Premiering:  Premie til alle deltakere. 



 

 

                                                                                                        

 

 

Påmelding:  Frist: onsdag 2. desember 2020.   
Sendes elektronisk i NSF standard påmeldingsformat til Øyvind 
Sigvaldsen: pamelding@rogsk.no med «Påmelding Corona 
Rekrutten 2020 <din klubb>» i emnefeltet. 

Etterpåmelding: Gjøres på lagledermøte stevnedagen.  

Klasser: Alle deltakere må være 6 år inneværende år (født 2014 eller 
tidligere) og selvstendige nok til å klare seg i garderobe og basseng 
uten foresatte tilstede.  

Startkontingent: Gratis 

Lagledermøte: Kort info møte kl. 10:30. 

Servering:   Pga. koronasituasjonen vil det ikke være åpen cafe og vi oppfordrer 
derfor alle svømmere til å ta med egen mat og drikke. 

Spørsmål:  Eventuelle spørsmål rettes til Haakon Larsen på epost: 
stevneutvalget@stavangersvommeklubb.no 

Øvelsesoppsett: 

   Øvelse 1-2: 25 meter bryst jenter/gutter 

Øvelse 3-4: 50 meter fri jenter/gutter 

Øvelse 5-6: 25 meter rygg jenter/gutter 

Øvelse 7-8: 50 meter butterfly jenter/gutter 

Øvelse 9-10: 100 meter fri jenter/gutter 

Øvelse 11-12: 50 meter bryst jenter/gutter 

Øvelse 13-14: 50 meter rygg jenter/gutter 

Øvelse 15-16: 25 meter fri jenter/gutter 

Øvelse 17-18: 100 meter medley jenter/gutter 

NB! Maks 5 øvelser pr. deltaker (utenom stafett) 

Det er ikke lov til å spise eller drikke inne i hallen (vann er lov). Ikke legg igjen søppel i hallen. 
Det er bare lov til å gå barbent eller med innesko/sko-overtrekk inne i hallen. 

Alle svømmere skal dusje med såpe før de går i bassenget. Lagleder har særskilt ansvar for å 
informere utøverne om dette, men utøvere og foreldre har også ansvar for å følge opp.  

 

 



 

 

                                                                                                        

 

 

 

Svømmere, trenere, ledere, tidtakere, smittevernansvarlige og 
funksjonærer ønskes hjertelig velkommen til en spennende dag i 

Hundvåg Svømmehall! 


