
 

 

 

 

Innbydelse til rekruttstevne i 

Haraldshallen 

 
Haugesund, søndag 15.november 2020. 

 

 
Haugesund svømmeklubb har gleden av å invitere til 

rekruttstevne for svømmere i Rogaland svømmekrets i 

Haraldshallen i Haugesund. 

 

Haraldshallen svømmehall:  

Bassenget inneholder saltvann, er 25 meter langt, har 6 baner 

og holder en temperatur på ca 27. grader. Bølgebrytende 

baneskillere. Det er påbudt med svømmehette. 

 

Det er viktig at alle tar hensyn og følge smitteverntiltak i hallen. 

Er du syk, skal du være hjemme. Vaske eller sprit hendene. Hold 

avstand til andre. 

 

Det vil ikke være cafe/kiosk, så alt av mat og drikke må 

medbringes. 

 



Øvelser: 

 

01/02 100 m bryst 

03/04  25 m bryst 

05/06  50 m bryst 

07/08 25 m rygg 

09/10 50 m rygg 

11/12 100 m rygg 

13/14 25 m fri 

15/16 50 m fri 

17/18 100 m fri 

19/20  25 m butterfly 

21/22 50 m butterfly 

23  4 x 25 m mix 

 

Stevnestart:   kl 11.00 

 

Innsvømming:  kl 10.00 

 

Lagledermøte: kl 10.15 

 

Premiering:  Deltakermedalje til alle. 

 

Påmelding: Påmelding sendes til 

maryanntoerresdal@gmail.com. 

 Påmeldingen skal inneholde navn, fødselsår 

og hvilke øvelser utøveren skal svømme. 

  

Aldersklasse: Yngste aldersklasse 2012. 

 

Antall øvelser: Maksimum 3 øvelser pr svømmer. 

 

Heatlister: Settes opp etter alder. 
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Frist:  04.november 2020 

 

Startkontingent: 100 kr pr svømmer 

 200 kr pr stafett 

 

 Startkontingenten betales samtidig med 

påmeldingen til bankkonto:  

3240 42 61885. 

Innbetalingen merkes med klubbens navn 

og «Rekruttstevne 2020». 

  

Covid 19   Invitasjonen sendes kun til svømmeklubber 

    Rogaland ift restriksjonene rundt Covid 19. 

 

Restriksjonene rundt Covid 19 innebærer også at vi må 

begrense antall personer på arrangementet, vi må ikke overstige 

200 personer. Foreldre/foresatte er hjertelig velkommen, så sant 

vi ikke overstiger 200 personer på arrangementet. De må da 

være på tribunen. Trenere/lagledere kan være ved bassenget.  

 

Ved ankomst hallen skal inngangen oppe brukes av alle, dette 

for å sikre at vi til enhver tid vet hvem som oppholder seg i 

hallen. 

 

Smittesporingslisten makuleres etter 10 dager. 


