
 

 
Med godkjenning fra NSF og i henhold til NSFs lover og regler, inviterer LSLK  

til åpent krets- og regionstevne i Trønderhallen for svømmere 11 år og eldre, samt 
masters og funksjonshemmede. Ihht. NSFs smittevernrutiner er stevnet kun åpent for 

påmelding fra klubber i Region Midt. 
 

Smitteverntiltak under stevnet 
Stevnets smittevernansvarlig: Jens-Syver Løvli, post@lslk.no, tlf. 926 40 571 

 
I henhold til NIFs retningslinjer, kan maksimalt 200 delta på arrangement. Funksjonærer for å 
gjennomføre stevnet kommer i tillegg. Vi prioriterer at flest mulig svømmere skal kunne delta, 
slik at det vil ikke være åpent for publikum i svømmehallen. Maksimalt antall svømmere 
som kan delta er satt til 150, slik at det kan følge med ca. én lagleder/trener pr tredje. 
svømmer fra hver klubb. Ved stor deltagelse forbeholder vi oss retten til å innføre heat- eller 
deltakerbegrensninger etter fortløpende vurdering. Ved deltakerbegrensning vil dette ramme 
de yngste årsklassene (2011 og deretter evt. 2010). 
 
Deltakerklubbs ansvar:  

- Oppnevne smittevernansvarlig for klubben. Navn, telefon og e-post på denne må følge 
påmeldingen, og vedkommende er kontaktperson for stevnets smittevernansvarlige.  

- Deltakerklubb v/smittevernansvarlig skal på forhånd registrere hvilke personer 
(svømmere/trenere/lagledere) som deltar fra klubben med navn og kontaktinformasjon 
(tlf. / epost). LSLK (arrangør) sender ut elektroniske registreringsskjema for dette på 
forhånd som må holdes oppdatert. Listene slettes etter 10 dager.  

- Orientere om stevnets smitteverntiltak til de som deltar fra klubben.  
 
Smitteverntiltak under stevnet:  

- Syke personer skal ikke være til stede – er du syk, må du bli hjemme. 
- På land holdes 1-meter avstand. Vi vil dele bassengområdet inni ulike soner slik at 

hver klubb får et eget avgrenset område der utstyr og slik samles. 
- God hoste- og håndhygiene. 
- Innsvømming blir oppdelt med egne tidspunkt for hver klubb, slik at vi reduserer 

press/trengsel i garderober/dusj før stevnestart. Dette medfører også klubbvis/puljevis 
innslipp til garderober ved ankomst. Tidsplan for dette kommer etter påmelding.  

- På grunn av andre arrangementer i Trønderhallen samme dag, må svømmere og 
lagledere/trenere oppholde seg i bassengområdet under hele stevnet fra 
innsvømming til stevnets slutt.  

- Lagledermøte på via Teams kvelden før. Det vil ikke være anledning til etterpåmelding 
på lagledermøtet, og strykninger foretas via livetiming.no.  

 
Vi ber om forståelse for at vi må gjøre dette litt annerledes enn vi pleier slik situasjonen er. Vi 
tar alle forbehold om behov for endringer dersom smittesituasjonen skulle endre seg, eller vi 
får endrede pålegg fra smittevernmyndigheten. Vi håper likevel at vi kan få til et stevne som gir 
en god opplevelse til svømmerne våre. Velkommen til stevne i Trønderhallen  

LEVANGER SVØMME & LIVSREDNINGS KLUBB  

Levangerstevnet 2020 
 

Lørdag 28. november 
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Bassenget: 25 meter med elektronisk tidtaking, 6 baner med bølgedempende 

baneskillere, ca. 27o C. 
 

Påmelding: Frist: onsdag 18.november. Påmelding på uni_p. filformat 
Påmelding sendes til Jens-S. Løvli: pamelding@lslk.no med 
«Levangerstevnet 2020 <din klubb>» i emnefeltet.  
 
Etterpåmelding tillates mot dobbel startkontingent ved ledig plass i heat 
og/eller deltakerbegrensning ikke er nådd, fram til 25.november. 

 
Klasser: Åpent stevne (NB! Kun for klubber i Region Midt) for alle klasser fra 11 år 

(2009) til senior. 9- og 10-åringer kan delta på approbert stevne (ihht. GE 
18). Stevne er åpent for funksjonshemmede og masters. Ved 
deltakerbegrensning vil dette ramme de yngste årsklassene (2011 og deretter evt. 
2010). 

  
Startkontigent: 9- og 10-åringer i approbert stevne kr 100,- uansett antall øvelser. Øvrige 

klasser kr 100,- for individuelle starter. Startkontingenten faktureres etter 
stevnet. 

 
Premiering: Approbert stevne(individuell): 1/3 dels premiering med gavekort. Ingen 

utdeling under stevnet. Gavekort ettersendes klubbvis.  
Deltakerpremier til 9-10 åringer og 11-12 åringer i henhold til gjeldende 
regler. Disse deles ut samlet til hver klubb i løpet av stevnet. 
 

 
Dommer:  Dommermøte lørdag 09.30. Er du dommer setter vi stor pris på om du kan 

tenke deg å stille som dommer på stevnet. Ta kontakt på post@lslk.no NB! 
Dommere regnes som en del av arrangørstaben, slik at foreldre som 
er dommere har mulighet til å være i hallen å få med seg stevnet som 
dommer om man melder seg.  

 
Startlister: Legges ut på www.livetiming.no, etter utløpt påmeldingsfrist. Foreløpige heatlister 

legges ut 26.november. 
 
Resultatlister: www.livetiming.no - resultatlister legges fortløpende ut. Etter stevnet vil 

resultatlistene ligge på www.medley.no 

 
 
 

Lagledermøte:  Fredag 27.november kl. 20.00 via Teams 
Dommermøte:  Lørdag 28. november kl. 09.30 i Trønderhallen 

 
 Stevneleder:  Odd Terje Rygh, leder@lslk.no, 950 48 946
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Åpent stevne lørdag 28.november 
Innsvømming fra kl.09.00 (egen tidsplan sendes ut) 

Stevnestart kl.10.30 

Ø
 K

 T
 1

 

Damer Øvelse Herrer Merknad 

1 200 bryst 2  

3 50m rygg 4  

5 50m fri 6  

7  100m butterfly 8  

9 100m fri 10  

Pause 
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11 200m individuell medley 12  

13 50m fri 14  

15 200 rygg 16  

17 100m individuell medley 18  

19 50m butterfly 20  
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VELKOMMEN TIL TRØNDERHALLEN OG LEVANGERSTEVNET 2020! 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://gamle.levanger.kommune.no/nytt/hall/tronderhallen/tronderhallen_logo_topp.jpg&imgrefurl=http://gamle.levanger.kommune.no/nytt/hall/hall.htm&docid=MaAER-taVwuItM&tbnid=4jEPqN_p-N_LrM:&vet=10ahUKEwjkptCv_JffAhXSo4sKHRW_BYgQMwiAASgyMDI..i&w=461&h=180&bih=890&biw=1697&q=tr%C3%B8nderhalllen&ved=0ahUKEwjkptCv_JffAhXSo4sKHRW_BYgQMwiAASgyMDI&iact=mrc&uact=8

