
 

 

 

 

 

Velkommen til Tromsø svømmeklubbs 

internstevne 2020 

Tirsdag 10. november 2020 

 



 
Etter NSFs lover og regler ønsker Tromsø Svømmeklubb velkommen til en herlig svømmekveld på 

Tromsøbadet. Bassenget er 25 m langt og det approberte stevnet kjøres på 4 baner. 

Vanntemperaturen er på ca. 27 grader. Stevnet gjennomføres med manuell tidtaking. 

COVID 19 

Under de rådende omstendighetene er vi nødt til å ta følgende forholdsregler:  

1. Syke personer skal holde seg hjemme. 

2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 

3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer. 

• Arrangementet vil foregå uten publikum  

• Maks 100 deltakere. Dette inkluderer trenerer og ledere.  

• Vi tar forbehold om endringer i forhold til covid 19.  

• Vi anbefaler alle å ta idrettens koronavettkurs:   

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettkurs/ 

 

 

Oversikt innsvømming og stevnestart 

Innsvømming Stevnestart Stevneslutt ca 

16.00-16.50 17.00 20.00 

 

Klasseinndeling 

Stevnet er åpent for alle utøvere født 2011 og eldre, som kommer fra Tromsø svømmeklubb.  

Husk at medlemsavgift, treningsavgift og lisens må være betalt før man kan delta.  

Heatbegrensning/strykninger av øvelser 

Vi tar forbehold om heatbegrensninger og strykninger av øvelser. Hvis vi ser at vi må forta 

strykninger på utøvere som følge av heatbegrensninger vil vi jobbe mot å tilby alternative øvelser. 

Vi oppfordrer til at alle meldes på med tid. Hvis offisiell tid fra approbert stevne i perioden 1. 

november 2019 til 1. november 2020 finnes, skal dennes oppgis. Eksisterer det ikke en tid gis det 

anledning til å stipulere en tid for distansen slik GE19.1.5 gir anledning til. 

Påmelding 

Siste frist for påmelding er torsdag 5. november 20.00. Påmeldingen gjøres i rubic på følgende link: 

https://app.rubic.no/Public/Events/1246 

Husk at det er en begrensning på 2 øvelser pr utøver under dette stevnet. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettkurs/
https://app.rubic.no/Public/Events/1246


Startkontigent 
25 kr. 

Premiering: 

Deltakerpremie til alle        

Kontaktperson: 

Karin Eilertsen og Ingrid Sørslett.  

Mailer om stevner sendes til sonesvøm@gmail.com 

Velkommen til konkurranse! 

 

Øvelsesoppsett Internstevne 2020 

Øvelses nr Øvelse Kjønn Antall heat 

1 50 bryst Damer  
2 50 bryst Herrer  
3 100 rygg Damer  
4 100 rygg Herrer  
5 400 fri Damer Max 2 heat 

6 400 fri Herrer Max 2 heat 

7 50 butterfly Damer  
8 50 butterfly Herrer  
9 100 fri Damer  

10 100 fri Herrer  
11 200 IM Damer Max 3 heat 

12 200 IM Herrer Max 3 heat 

13 50 fri Damer  
16 50 fri Herrer  
13 100 bryst Damer  
13 100 bryst Herrer  
17 50 rygg Damer  
18 50 rygg Herrer  
19 800 fri Damer Max 1 heat 

20 800 fri Herrer Max 1 heat 

 


