
Innbydelse til 

OOllaavvsslleekkeennee 

2020

Sarpsborghallen 

lørdag 10. og søndag 11. oktober

Sarpsborg Idrettslag, svømmegr uppa 

har gleden av å invitere til  

Olavslekene for 43. gang



Covid 19:
Under de rådende omstendigheter er vi nødt til å ta følgende forhåndsregler:

• Stevnet følger 1 meters regelen og er åpent for svømmere fra alle kretser og aldersgrupper

• Arrangementet vil foregå uten publikum.

• Vi kan ha maks 200 deltagere på hver avdeling, det innebefatter utøvere, trenere og lagledere.
Vi oppfordrer derfor alle klubber til og ha med seg kun en trener og ingen lagledere for å få 
plass til så mange svømmere som mulig. 

• Olavsstafetten utgår

• Da dette er en ny og uprøvd situasjon for oss som arrangør forbeholder vi oss retten til å
stryke øvelser / årsklasser. Hvis vi må begrense antall deltagere vil strykninger for utøvere 
født 2007 og tidligere skje etter rangering i 200 medley fra hver aldersklasse i gruppene, i 
forhold til antall påmeldte i hver klasse, fordelt likt mellom gutter og jenter. 
For utøvere født 2008-2011 vil for høyt antall påmeldte medføre at hele årsklasser kan bli 
strøket.

• For å overholde 1-meters regelen vil det ikke være innsvømming.

• Mellom hver avdeling skal hallen tømmes for deltagere, trenere og lagledere slik at
nødvendig desinfisering kan utføres.

• Eventuell ny informasjon om smittevernregler mm grunnet Covid-19 vil bli lagt ut på
livetiming. Det er derfor viktig at utøvere og trenere følger med på informasjonen som blir lagt 
ut helt opp mot stevnestart.



Bassenget 
er 25 m med 6 baner, ferskvann med temperatur 27 grader C.  Det kan bli endring i tidspunktene 
for stevnestart dersom påmeldingene tilsier det. Det vil bli gitt beskjed i god tid. 

Påmelding 
må være sendt oss senest fredag. 2. oktober 2020kl. 24.00.
Startkontigent kr. 100,- pr. individuell start  For 2010 og 2011 klassene betales kr. 100,- uavhengig 
av antall øvelser. øvelser 200m eller lengere vil det om nødvendig bli innført heatbegrensninger for 
å avvikle stevnet innenfor oppsatte tidsrammer. Svømmere i årsklasse 2007 og eldre vil i så fall bli 
strøket etter påmeldt tid i hver årsklasse i forhold til antall påmeldte i klassen.

Startkontingent faktureres klubbene etterskuddsvis. Spesifisert faktura blir sendt elektronisk til 
klubbene etter stevnet til den som har sendt påmeldingen, videresend om nødvendig til klubbens 
betalingsansvarlig

Påmelding sendes på standardformat (stevnebørsen eller kobben) til e-mail: stevne@silsvomming.no 
De som ikke har program som generer riktig fil (uni_p.txt) kan sende påmelding i word eller excel 
format. Heatene vil bli satt opp etter bestetid uansett klasse. 

Startlister vil bli lagt ut på livetiming: www.livetiming.no 

Resultatlister vil også bli lagt ut på samme side umiddelbart etter stevnet. 

Overnatting 
Denne gangen kan vi ikke tilby overnatting grunnet omstendighetene med Cocid 19

1/3 premiering i hver årsklasse for jenter og gutter. 

Spørsmål 
Vedr. innbydelsen eller arrangementet rettes til: 

Stevneleder: Per Ivar Søfteland e-mail: info@silsvomming.no  Mobil 957 99 793 

Påmeldinger: Oddbjørn Krage e-mail: stevne@silsvomming.no Mobil: 905 46 628 

Premiering: 
I individuelle øvelser vil det være gave-premier etter kupongprinsippet. 

Individuelle øvelser: 

   1/3 premiering  for senior damer og herrer. 

mailto:stevne@silsvomming.no?subject=Påmelding%20Olavslekene%202017
http://livetiming.medley.no/stevnedetaljer.aspx?stevnenr=2372
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Stevnestart kl.09.00
Lagledermøte utgår

Stevnestart kl.09.00
Lagledermøte utgår

Olavsstafetten 
Utgår grunnet Covid 19.

17   400m medley    Jenter  Alle 27   200m fri  Jenter  Alle

18   400m medley    Gutter  Alle 28   200m fri   Gutter  Alle

19   50m fri  Jenter  Alle 29   100m bryst        Jenter  Alle

20   50m fri  Gutter  Alle 30   100m bryst         Gutter  Alle

21   200m rygg  Jenter  Alle 31   100m rygg  Jenter  Alle

22   200m rygg  Gutter  Alle 32   100m rygg    Gutter  Alle

23   100m medley    Jenter  Alle 33   100m butterfly  Jenter  Alle

24   100m medley    Gutter  Alle 34   100m butterfly   Gutter  Alle

25   50m butterfly    Jenter  Alle 35   800m fri  Jenter  Alle

26   50m butterfly    Gutter  Alle 36   800m fri   Gutter  Alle

Pause ca. 45 min etter øv 26. 

SØNDAG 

1     400m fri    Jenter  Alle  9 100m fri   Jenter  Alle

2     400m fri    Gutter  Alle  10  100m fri   Gutter  Alle

3     200m butterfly    Jenter  Alle  11  50m rygg  Jenter  Alle

4     200m butterfly    Gutter  Alle  12  50m rygg  Gutter  Alle

5     50m bryst       Jenter  Alle  13  200m bryst        Jenter  Alle

6     50m bryst       Gutter  Alle  14  200m bryst         Gutter  Alle

7     200m medley   Jenter  Alle  15  

8     200m medley   Gutter  Alle  16  

Pause ca. 45 min etter øv 8. 

LØRDAG 




