
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROALD AMUNDSEN CUP 2020 
Lørdag 7. november og søndag 8. november 2020 

 
 
 
 

 
 
 

Vi må be om at alle følger Svømmeforbundets Koronavettregler under stevnet, spesielt 
hovedprinsippene for å bremse smittespredningen; 

1. Er man syk; holder man seg hjemme. 
2. Vask hendene ofte 
3. Hold en meters avstand. 
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Kolbotn IL svømmegruppe har gleden av å invitere til approbert stevne 
i Sofiemyrhallen lørdag 7. og søndag 8. november 2020 

 
Stevnet arrangeres i henhold til terminliste, NSFs lover og regler og med NSFs godkjenning. Vårt mål er å arrangere 
stevner som stimulerer til et godt sosialt miljø og gode sportslige prestasjoner. Bassenget er 25 meter, har 6 baner 

med bølgedempende baneskiller. Vannet holder ca. 27C. Bruk av badehette er påbudt. Det benyttes elektronisk 
tidtakning under stevnet og resultater, startlister, heatlister, tidsskjema og øvrig informasjon blir kontinuerlig oppdatert 
og kan følges på www.livetiming.no.  
 
COVID-19 FORHÅNDSREGLER:  
Vi følger myndighetene og Norges Svømmeforbunds krav på stevnedagen. Vi ber om at du; 
 
blir hjemme hvis syk        sosial distansering    vasker hender    hostehygiene    eventuelt bruker munnbind 

                                                                                          
 
 

  

 
 

Vi som arrangerer, kommer med stor sannsynlighet bruke munnbind og engangshansker. Det gjør vi for din sikkerhet.  
 
STEVNET ER ÅPENT FOR FØLGENDE ÅRSKLASSER 
Stevnet er åpent for lisensierte svømmere med minste alder 10 år i sesongen, det vil si 2011 til senior. Rekruttstevne 
vil bli arrangert lørdag formiddag 7. november. Se egen invitasjon på medley.no 
 
TIDSPUNKTER 
Lørdag 7. november     Søndag 8. november 
Innsvømming  kl. 11:30 (åpner 15-30 min. før)  Innsvømming  kl.  08:30 (åpner 15-30 min. før) 
Stevnestart  kl. 12:30    Stevnestart kl.  09:30 
Lagledermøte utgår, men sekretariat kan kontaktes før stevnestart om det er eventuelle siste endringer. Det tas 
forbehold om stevnestart for ettermiddagsøktene beroende på påmeldinger. Følg med på livetiming.no.  
 
GARDEROBER, INNSVØMMING, ANNEN OPPVARMING 
Det er garderober i underetasjen. Svømmerne kan varme opp sin tildelte sone, i gang og underetasjen, styrke- og 
treningsrom – men det er viktig og holde avstand! Vi vil åpne for regulert innsvømming; og tildeler baner, antall og 
tid per klubb. Noter at denne blir kort (men tilpasset antall påmeldte). Vi anbefaler derfor de som kan svømme inn i sin 
lokale klubb, gjøre det. Hvis været er bra kan man også gjøre landoppvarming ute.  
 
PÅMELDING 
Påmelding må være påmeldingsansvarlig i hende innen 28.oktober kl. 24.00. Påmeldingen sendes pr e-post i 
Stevnebørsens format til jostein.aure@gmail.com og merkes” Påmelding RA-Cup 2020 <klubb>”. 
Påmeldingsansvarlig: Jostein Aure Tlf.+ 47 99307248. Arrangøren vil kunne sette begrensninger i antall påmeldte / 
øvelser pr. svømmer hvis stevnet viser seg å bli for langvarig. Vi oppfordrer alle som ikke har oppnådd tid siste 12 
mnd. til å melde på med stipulert tid slik G22A5 i generelle regler for idretten gir anledning til. Etteranmelding i ledige 
baner godtas mot dobbel startkontingent til og stevnestart lørdag og søndag, men helst per e-post.  
 

1m 

Trenger du nytt nytt utstyr, får du eksklusivt 20 % rabatt hos vår sponsor og partner 
https://www.fastswim.no/ ved og benytte Kolbotn IL Svømming sin rabatt kode: KIL1915 

http://www.livetiming.no/
https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/
mailto:jostein.aure@gmail.com
https://www.fastswim.no/
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PREMIERING 
1/3 premiering til alle individuelle årsklasser, med unntak av klasse 2011 og 2010. For disse klassene gis en 
deltakerpremie for hele stevnet. For klasse 2009 og 2008 gis det en deltakerpremie for hele stevnet i tillegg til 1/3 
premiering. 
 
ROALD AMUNDSEN CUP PREMIE 
Bestemannspremier går til den dame og herre, som har høyeste sammenlagte poengsum i tre øvelser med ulike 
svømmearter. Svømmeartene fri, rygg, bryst, butterfly og medley teller. Bestemannspermien er gavekort på kr. 500,- 

 
ØVELSESOPPSETT LØRDAG 7. NOVEMBER (innsvømming 11:30, stevnestart 12:30) 
 

Damer 2007 og eldre  Herrer 2007 og eldre 

Øv.nr Distanse Art   Øv.nr Distanse Art  

1 400 Fri   2 400 Fri  

3 50 Bryst   4 50 Bryst  

5 100 Butterfly   6 100 Butterfly  

7 100 Ind. Medley   8 100 Ind. Medley  

9 50 Rygg   10 50 Rygg  

11 200 Bryst   12 200 Bryst  

13 50 Fri   14 50 Fri  

 
ØVELSESOPPSETT SØNDAG 8. NOVEMBER (innsvømming 08:30, stevnestart 09:30)  
Hvis stevnet blir for langt, deler vi opp formiddagen i to slik at det blir en kort pause etter 200 medley.  
 

Damer 2008 - 2011  Herrer 2008 - 2011 

Øv.nr Distanse Art   Øv.nr Distanse Art  

15 400 Fri   16 400 Fri  

17 100 Bryst   18 100 Bryst  

19 50 Butterfly   20 50 Butterfly  

21 100 Rygg   22 100 Rygg  

23 200 Ind. Medley   24 200 Ind. Medley  

25 100 Butterfly   26 100 Butterfly  

27 50 Rygg   28 50 Rygg  

29 200 Bryst   30 200 Bryst  

31 50 Fri   32 50 Fri  

33 200 Rygg   34 200 Rygg  

Pause ca 30 minutter 
                Damer 2007 og eldre                                                           Herrer 2007 og eldre 

35 200 Rygg   36 200 Rygg  

37 50 Butterfly   38 50 Butterfly  

39 100 Fri   40 100 Fri  

41 200 Ind. Medley   42 200 Ind. Medley  

43 100 Bryst   44 100 Bryst  

45 100 Rygg   46 100 Rygg  
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PARKERING OG ADKOMST 
 
Adresse til Sofiemyrhallen: Holbergs Vei 39, 1412 Sofiemyr. Det er P-plasser rett utenfor hallen og på tilgrensende 
områder på Sofiemyr / Fløysbonn skoler. Det er jevnlig parkeringskontroll så det kan lønne seg å parkere på anviste 
plasser. Om det skulle være fullt på disse plassene har idrettshallen gratis P-plasser ved Sofiemyr stadion 
(Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr) med ca. 300 meter å gå på gangvei opp til Sofiemyrhallen.  
 

 
 
Svømmehallen er en del av Sofiemyrhallen og er markert med blå sirkel på bildet. Det er felles inngang inn i anlegget 
og det er store vinduer som viser hvor svømmehallen er når man kommer innenfor dørene. 
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STARTKONTIGENT 
Kr. 100,- pr. individuell start. Startkontingent for årsklasse 2010 og 2011 er kr 100,- for hele stevnet, uansett antall 
øvelser. Startkontigenter faktureres klubbene etter stevnet. Oppgi e-post faktura adresse ved påmelding.  
 
KAFETERIA 
Det blir ingen kafeteria dessverre, og vi henstiller utøverne til å ta med egen mat og drikke.  
 
OVERNATTING PÅ HOTELL 
Quality Hotel Mastemyr, Lienga 11 1410 Kolbotn, Telefon: +47 66 99 78 00, E-post: q.entry@choice.no 
Hotellet ble pusset opp og renovert i 2017; https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/kolbotn/quality-hotel-entry/ 
Idrettspris: https://www.nordicchoicehotels.no/idrett/ 
 
SPØRSMÅL 
Spørsmål kan rettes til stevneansvarlig Rune Årnes.  
Telefon:  +47 97973935  
E-post:   rune.arnes@gmail.com 
 
GENERELT 
Vi minner også om at Kolbotn Idrettslag er medlem av NIF og idrettens generelle lover og regler gjelder for alle 
deltagere. Blant disse er bestemmelsene om doping. Vi minner alle om at det kan bli gjennomført dopingkontroller.  
 
Det oppfordres til å bruke ltmobil.medley.no til strykninger. Strykninger registreres av klubbene selv på 
ltmobil.medley.no. Klubbene får tilsendt passord etter utløpt påmeldingsfrist. 
 

▪ Personer som er tilstede under stevnet skal holde minst 1 meter avstand til andre.  
▪ Arrangementet vil måtte foregå uten publikum 
▪ Vi kommer tømme hallen etter rekruttstevnet og før det approberte stevnet, for nødvendig renhold og 

desinfisering, det samme skjer søndag mellom de to avdelingene.  
▪ Alle utøvere, lagledere og trenere må registreres inn og ut. Beregn gjerne litt tid til dette.  
▪ NSFs koronavettregler tilsier akkurat nå at arrangement kan gjennomføres for inntil 200 personer. Vi ber om 

forståelse hvis myndighetene pålegger Korona-restriksjoner som medfører at vi må avlyse. Dette vil i så fall 
være utenfor vår kontroll. 

▪ Annen oppvarming må skje på den tildelte sonen klubben får.  
 
TRENERE OG LAGLEDERE 

▪ På stevnet vil vi tillate 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 KORONA REGLER 
I Nordre Follo kommune er det lokale regler (se 2. oktober) som sier at det for utøvere og trenere tilhørende 
aktiviteten, gjelder de reglene som de har til hørende sin idrett (200), selv om det bare er tillatt for 50 gjester 
(publikum, som for Oslo). Ettersom vi ikke tillater gjester (publikum), følger vi nasjonale regler, som er 200.  
 
Kolbotn Idrettslags Svømmegruppe ønsker alle svømmere, trenere, lagledere og dommere velkommen til 
Roald Amundsen Cup 2020 i Sofiemyrhallen! 

mailto:q.entry@choice.no
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/kolbotn/quality-hotel-entry/
https://www.nordicchoicehotels.no/idrett/
mailto:rune.arnes@gmail.com
https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/
https://www.nordrefollo.kommune.no/informasjon-om-koronavirus/
https://www.nordrefollo.kommune.no/informasjon-om-koronavirus/
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Hva er LÅMØ og ÅM 
 

LÅMØ = Landsdel Årsklassemønstring  
LÅMØ står for Landsdel årsklassemønstring og avholdes i 5 landsdeler. 
Svømmerne kan delta i LÅMØ fra året de fyller 11 år til det året de fyller 16 år. For å delta i LÅMØ må man 
kvalifisere seg. De 24 beste i hver region i klassene 13-16 år vil være kvalifiserte. For klassene 11 og 12 år 
holder det å ha gyldig påmeldingstid i alle de 5 øvelsene. 
 
Øvelser svømmerne må kvalifisere seg i: 
Øvelser for 11 årsklassen (kvalifiseringsår = mens de er 10-års klassen): 400 fri, 50 butterfly, 100 bryst, 100 
rygg, 200 medley 
  
Øvelser 12-16 årsklassen (kvalifiseringsår = året før): 400 fri, 100 butterfly, 200 bryst, 200 rygg, 200 medley. 
 
Kvalifiseringsperioden til LÅMØ er ca. 28. februar til ca 27. februar neste år (det året LÅMØ avholdes). 
LÅMØ avholdes i mars. Rangering skjer etter sammenlagt poengsum på alle de 5 LÅMØ-øvelsene. Gyldig 
påmeldingstid må være oppnådd på ALLE de 5 distansene. Poengsummen oppnådd etter LÅMØ gir videre 
kvalifisering til ÅM (Årsklasse- mesterskapet) hvor de 30 beste i landet i hver årsklasse (13-16 år) 
konkurrerer. Klubben melder de kvalifiserte på til LÅMØ. 
 
Rangeringslistene ligger inne på medley.no; http://www.medley.no/index.aspx (ranking – ÅMØ ranking 
landsdel), Kolbotn ligger i Landsdel «Øst». Rankinglista oppdateres fortløpende etter approberte stevner, 
men i tiden mellom LÅMØ og ÅM er listene på nettet fryst (tider fra stevner i denne perioden registreres 
alikevel og legges ut etter sist ÅM).  
 
ÅM = Årsklassemesterskap  
Det er direkte kvalifisering fra Landsdels Årsklassemønstring (LÅMØ) til ÅM for årsklassene 13-16 år. 
Resultater oppnådd under LÅMØ, sammenlagt poengsum for 4 av 5 øvelser, er kvalifisering for deltagelse 
til ÅM, og danner grunnlaget for rangering. For å være kvalifisert må man ha startet i alle 5 øvelser på 
LÅMØ, mens disk og brutt teller 0 poeng for den aktuelle øvelsen. Fina poengtabell blir benyttet. Utøvere 
som er rangert blant de 30 med høyest poengsum i sin årsklasse er kvalifisert. 
 
Begrunnelse Norges Svømmeforbund LÅMØ/ÅM:  
LÅMØ er en vellykket sportslig mønstring, som er i stadig økning og stadig flere klubber satser på denne 
mønstringen. Dette er et ledd i den sportslige satsningen til NSF der det skal satses på allsidighet i ung 
alder. LÅMØ, ÅM og andre mesterskap finnes alle her: http://www.medley.no/  
 

http://www.medley.no/index.aspx
http://www.medley.no/

