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ROALD AMUNDSEN CUP 

REKRUTTSTEVNE 2020 

Lørdag 7. November 

 
 
 

 

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 rekruttstevne  
i Sofiemyrhallen lørdag 7. november 2020 

 
Vårt mål er å arrangere stevner som stimulerer til et godt sosialt miljø og gode sportslige prestasjoner. Stevnet er 
åpent for alle rekrutter, og det blir deltakerpremier til alle. Bassenget er 25 meter, har 6 baner med bølgedempende 

baneskiller, holder ca. 27C og har kloret ferskvann. Bruk av badehette er påbudt.  
 
TIDSPUNKTER LØRDAG 7. NOVEMBER 2020 

• Oppvarming  Kl. 08.00 (Dørene åpnes).  

• Lagledermøte  Utgår. Kontakt sekretariat ved endringer.  

• Stevnestart  Kl. 09.00 
 
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-Rekrutt 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.  
 
ETTERANMELDING 
Etteranmelding godtas i ledige baner. Vi ber om at dette sendes per e-post til påmeldingsansvarlig frem til stevnestart. 
 
STARTKONTIGENT 
Startkontingent er kr 100,- for hele stevnet, uansett antall øvelser. Startkontigenter faktureres klubbene etter stevnet. 
Oppgi e-post faktura adresse ved påmelding. 
 
INNSVØMMING 
Vi ser at det er mulig med innsvømming, men det blir en begrenset tid samt antall per bane og klubb. Vi kommer 
meddele tildelt tid før stevnet. Nærklubber anbefales svømme inn på hjemmebane om mulig.  
 
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.  
 
KAFETERIA 
Det blir ingen kafeteria dessverre, og vi henstiller utøverne til å ta med egen mat og drikke.  
 
ANNEN INFORMASJON 
Vi som arrangerer, kommer med stor sannsynlighet bruke munnbind og engangshansker. Det gjør vi for din sikkerhet.  
Vi vil være aktive og dele på sosiale medier fra stevnet og oppfordrer også alle klubbenes trenere og lagledere til å 
gjøre det samme – slik at alle foresatte kan få litt stevnefølelse. Det finnes flere butikker, https://thewell.no/ 
https://www.kolbotntorg.no/ kafeer med mer i umiddelbar nærhet av svømmehallen for ventende foresatte.  
 
PREMIERING 
Alle deltagende rekrutter får en deltagerpremie for hele stevnet.  
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ØVELSESOPPSETT  
 

Gutter Jenter 

Øvelse Distanse  Øvelse Distanse  

1 25 m Rygg 2 25 m Rygg 

3 25 m Butterfly 4 25 m Butterfly 

5 50 m Bryst 6 50 m Bryst 

7 100 m Fri 8 100 m  Fri 

9 50 m Rygg 10 50 m Rygg 

11 100 m IM 12 100 m IM 

13 50 m Fri 14 50 m  Fri 

 
▪ Stafetter utgår dessverre på grunn av korona situasjonen.  

     
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 

                                                                                          
 
 

  

 
 

 
▪ 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.  
▪ 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 rekruttstevnet vil vi tillate 1 trener og 2 lagledere (en kvinne og en mann) per 10 rekrutter.  

▪ Laglederne kan hjelpe de yngre utøverne til sine starter og i garderobe. Hvis det noen steder blir utfordrende 
overholde avstandskravet, henstiller vi lagledere og trenere benytte munnbind.  

 
SPØRSMÅL 
Spørsmål kan rettes til stevne- og smittevernsansvarlig Rune Årnes (+47 97973935, rune.arnes@gmail.com) 

 
Kolbotn Idrettslags Svømmegruppe ønsker alle svømmere, trenere og lagledere velkommen til 
Roald Amundsen Cup 2020 i Sofiemyrhallen!  
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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 
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