
 

INVITASJON TIL NISSESVØM 2020 (Rekrutt) 
Vi har med NSF’s godkjennelse og etter NSF’s lover og regler den glede å innby til årets Nissesvøm:  

Tid og sted: 
• Lørdag 5. desember kl 10:00 (innsvømming og lagledermøte kl 09:00) 

• Stevnet arrangeres i Stjørdal svømmehall med 6 x 25 m baner,  
kloret vann ca 27oC, bølgedempende baneskillere, elektronisk tidtakersystem. 
 
OBS: Rekruttstevnet kjøres på morgenen før juniorstevnet (Julelauget) 
 

Påmelding:  

• Frist onsdag 25. nov. Etteranmelding godtas hvis plass i heatene. 
• UNI_P-filer med stevnedefinisjon/øvelsesoppsett finnes på www.medley.no 

• Påmelding sendes (samlet pr. klubb) via epost til stevne@svomming.stjordal.no.  
Benytt gjerne Kobben/andre stevnesystem eller *.txt, *.doc eller Excelfil 
 

Startavgift:  

• Individuell start kr 100,- pr. dag (uansett antall øvelser man er med i den dagen).  

• Startkontingent innbetales til konto 4465.23.69453 ved påmelding  
og merkes «Påmelding Nissesvøm 2020». 
 

Premiering:  

• Alle påmeldte i rekruttklassene får én deltakerpremie pr. dag (uansett antall øvelser), denne 
hentes samlet av lagleder / trener. 
 

Øvelser:  
Lørdag  

Øvelser Jenter/Damer Øvelser Gutter/Herrer  
1 25 fri Damer 2 25 fri Herrer  
3 50 bryst Damer 4 50 bryst Herrer  
5 25 b.fly Damer 6 25 b.fly Herrer  
7 
9 

11 
13 
15 

50 rygg Damer 
25 bryst Damer 
50 fri Damer 
25 rygg Damer 
100 im Damer 

8 
10 
12 
14 
16 

50 rygg Herrer 
25 bryst Herrer 
50 fri Herrer 
25 rygg Herrer 
100 im Herrer 
 

 

 

 

 

 
  
  

Startlister vil utdeles til lagledere og slås opp i svømmehallen. 

Vel møtt på stevne ☺ 
 
 
 
 

http://www.stjordalsblink.no/svomming
http://www.medley.no/
mailto:stevne@svomming.stjordal.no


 

Smitteverntiltak under stevnet 

Stevnets smittevernansvarlig: ……………………………. 

Deltagerklubbenes ansvar: 

Alle som skal inn i svømmehallen må registrere seg på forhånd. I tillegg må hver klubb ha en 

smittevernansvarlig som er kontaktperson til mesterskapets smitteansvarlig – som til enhver tid har 

oversikt over hvem som er og har vært inne i svømmehallen. Klubbens smittevernansvarlig sitt navn, 

mobilnummer og epost må følge påmelding, samt en liste over personer som trenger registrering. 

Deltagerklubbens smittevernansvarlig er ansvarlig for følgende: 

• Føre enkle oversiktslister over hvem fra deltakerklubben som til enhver tid oppholder seg 

innenfor arrangementsgrensen og kontaktinformasjon for alle deltagere mobilnr. til foresatte 

og trenere og eventuelt andre i bassenget. Lagres i 10 dager. 

• Påse at alle svømmere og øvrige deltagere er kjent med stevnets til enhver tid gjeldende 

smittevern. 

• Påse at ingen av klubbens oppmøte er syke – Er du syk, hold deg hjemme til du er frisk igjen. 

• Være kontaktpunkt mellom deltagerklubben og arrangementets smittevernansvarlig i 

spørsmål i tilknytning til smittevern og overholdelse av smittevernregler. 

Hygieneregler under stevnet: 

• Syke personer skal ikke være til stede- er du syk, hold deg hjemme til du er frisk igjen. 

• Hold minst 1 meters avstand – på land. Vi legger til rette, men det er ditt ansvar å følge opp. 

• God hygiene er svært viktig. Viktig å følge FHI sine anbefalinger. 

• Vask hendene: ofte og grundig, - Hånddesinfeksjon står fremme. 

Hvordan skal jeg opptre når jeg ankommer Stjørdal svømmehall: 

• Alle deltakere og støtteressurser mottar et deltagerkort med halsbånd når de ankommer 

stevnet. Dette benyttes både ved inngang og utgang. Dette for at arrangøren skal ha kontroll 

på antallet og hvilke gjester som er inne i anlegget til enhver tid. 

• I inngangspartiet står det antibac, som skal benyttes av alle. Alternativt: ha med egen antibac 

og gni hendene godt. 

• Følg avstandsmarkering i gulvet – hold minst 1m avstand. 

• Garderober/dusjer: Følg anvisning. 

• Alle skal dusje uten tøy på og bruke såpe. Skyll godt av. 

Servering/kiosk: 

Enkel servering gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler. 

Publikum: 

Stevnet vil foregå uten publikum. 
 

http://www.stjordalsblink.no/svomming

