
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Finnmark Open 2020 
 
 

 

STED: Isbjørnhallen 
 

Lørdag 17. - søndag 18. Oktober 2020 
 

 

 
 

 
 
Hammerfest Svømme- og Livrednings Klubb (HSLK) har, med NSF's godkjennelse, gleden av å invitere til  
Finnmark Open 2020 i svømming for approberte. 
 
 



Innbydelse Finnmark Open 2020 
 
 

  2 

 

 

 
 
Innbydelse  Hammerfest svømme og livrednings klubb ønsker velkommen til Finnmark Open 2020 i 

Isbjørnhallen lørdag 17. oktober og  søndag 18. oktober. Finnmark Open 2020 er et region 
nord stevne som arrangeres etter NSFs lover og regler. Stevnet er åpent for svømmere fra 9 
år (født 2011) og eldre.  
Rekruttstevnet utgår pga situasjonen vi er i pga Korona viruset.  
Koronavettregler – vi følger til enhver tid regelsettet til NSF.  
Se link https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/  
Egen epost med info om praktisk gjennomføring i henhold til koronavettregler blir tilsendt 
påmeldte klubber 

 
 
Bassenget:  Bassenget er 25 meter klorvann, og 6 baner med bølgedempende baneskillere. 

Vanntemperatur: 27 grader. 
 
 Stevnestart   Lørdag 19. september 2020:  

Formiddagsstevne starter klokken 1100.  
Ettermiddagsstevnet starter 15.30 om ikke annet blir annonsert.  
Søndag 20. september 2020:  
Formiddagsstevnet starter klokken 0900.  
Ettermiddagsstevnet starter 1230 om ikke annet blir annonsert. 

 
Innsvømming   Innsvømming lørdag: 0845-1045.  

Innsvømming søndag: 0730- 0845 Innsvømmingen i hovedbassenget  
Hver klubb får oppgitt tidspunkt for sin innsvømming nærmere stevnestart 
 

Lagledermøte   Lagledermøte 0900 lørdag morgen i 2. etasje møterom Isbjørnhallen. 
 
Dommermøte  Dommermøte 30 minutter før stevnestart begge dager. Vi har behov for mange dommere. Gi 

beskjed via e-post til post@hslk.no dersom din klubb har dommere som kan stille på stevnet. 
 

Sekretariat  Sekretariatet i svømmehallen vil være bemannet fra lagledermøtets start til stevneslutt 
begge dager. 
 

Påmelding   Påmelding innen onsdag 7.oktober 2020 klokken 2400  
 

Det er begrensning på antall deltakere (utøvere, lagledere, trenere og) til 200 personer (per 
25.8.2020). Førstemann-til-mølla prinsippet vil gjelde for påmelding. Det er viktig at alle deltakere 
som skal inn i hallen meldes inn ved påmeldingen (ikke kun svømmere). Det vil IKKE være åpent 
for publikum  

 
Påmelding sendes via e-post til stevne@hslk.no  
Vi ber om at påmeldingen skjer elektronisk via påmeldingsfil (UNI_P).  
NFS sitt påmeldingsskjema kan også brukes. Skjemaet må inneholde svømmerens navn, 
fødselsår, øvelsesnummer og øvelse samt svømmeren sin tid på øvelsene. Husk å oppgi 
kontaktperson med telefonnummer.  
Vår kontaktperson påmelding er: Jarl Hugo Frisk mob: 91128484 

 
Startavgift   Årsklasse 2010 og 2011 kr. 100,- uansett antall starter.  

Årsklasse 2009 og eldre kr. 100,- pr start.  
HSLK sender faktura til klubbene i etterkant av stevnet.  
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Etter anmeldinger  Etter anmeldinger godtas IKKE for dette stevnet.  
 
Strykninger  Strykninger før lagledermøtet sendes på e-post til stevne@hslk.no Strykninger lørdag og 

søndag kan også meldes på lagledermøtet lørdag.  
 
Start- og heatlister  Startlistene deles ut på lagledermøtet og genereres til heatlister etter lagledermøtet lørdag 

morgen. Heatlister for lørdag og søndag kan hentes av lagleder i sekretariatet. Søndagens 
heatlister er tilgjengelig i sekretariatet før stevnestart søndag.  

 
Klasseinndeling  Herrer/gutter: Senior, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010 og 2011. 

Damer/jenter: Senior, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011.  
Vi kjører heat med svømmere over 20 år etter ordinær øvelse for de yngre.  
 

Premiering For årsklassene 2009 og eldre vil det være ⅓ premiering i hver årsklasse samt senior. 
Årsklassen 2010 og 2011 rangeres ikke og premieres med deltakerpremie til alle. Årsklassene 
2008 og 2009 premieres med deltakerpremie i tillegg til ⅓ premiering.  

 
Bestemannspremie Vinneren beregnes ut fra høyest poengsum på 3 øvelser etter FINA 2019. En premie i herre 

og en premie   i dame. 
 
 
Stafetter  Stafetter utgår  
 
Tidtaking Det er elektronisk tidtaking. HSLK bruker Victoria resultatservice.  

Etter stevnet vil HSLK oversende resultater til medley. 
 

800 m fri/1500 fri  Det vil bli maksimalt 3 heat for herrer/gutter og 3 heat for damer/jenter. Ved mange 

påmeldte vil påmeldt tid danne grunnlag for hvem som får svømme øvelsen. Er det flere 

enn 20 deltagere av hvert kjønn, og dette inkluderer deltakere uten påmeldt tid vil det bli 

benyttet loddtrekning for disse. 
 
Innmarsj   Defilering utgår pga Korona-situasjonen  

Det blir innmarsj før siste heat i alle øvelser 
 
Overnatting:   

Vi kan dessverre ikke tilby overnatting på skole denne gangen. men vi har innhentet noen 
tilbud på hotell. Oppgi avtale med HSLK , finnmark open ved bestilling. 
 
Smarthotellet: 
Enkeltrom 650,-/natt inkl. frokost (1 person) 
Dobbeltrom 850,-/natt inkl. frokost (opptil 2 personer) 
Superiorrom 1100,-/natt inkl. frokost (opptil 3 personer)  
Studioleilighet 1350,-/natt inkl. frokost (opptil 4 personer)  
Kontakt: hammerfest@smarthotel.no tlf.40640974 

 
   Thon Hotell Hammerfest:  

Enkelt- og dobbeltrom 995,- 
Kontakt: hammerfest@olavthon.no tlf:78429631 
 
Scandic Hotels Hammerfest 
Enkeltrom kr. 790,- inkl.frokost pr. natt  
Dobbeltrom kr 890,- inkl.frokost pr.natt 

mailto:stevne@hslk.no
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    Kontakt: hammerfest@scandichotels.com tlf. 78425700 
 
 

 
Skytterhuset hotell:  
Overnatting fullpensjon, enkeltrom hotelldel 
kr 875,- pr døgn inkl. mva.  
Inkluderer: frokost/lunsjpakke kl 0530-0900, middag fra buffèt kl 1530-2030, 
kveldsmat kl 21-23)  

   
Overnatting med frokost, enkeltrom hotelldel 
kr 750,- pr døgn inkl. mva.  
Kveldsmat som tillegg kr 80,- pr.døgn.    
Middag fra buffèt som tillegg kr 165,- pr person    

   
Overnatting fullpensjon i brakkerigg 

Kr 715,- pr døgn inkl. mva.   
Inkluderer frokost/lunsjpakke kl. 0530-0900, middag fra buffèt kl. 1530-2030, 
kveldsmat kl. 21-23)  

   
Overnatting med frokost i brakkerigg   
Kr 600,- inkl. mva.  
Kveldsmat som tillegg, kr 80,- pr. døgn.    
Middag fra buffèt som tillegg kr, 165,- pr person  

   

Fasiliteter ved Skytterhuset:   
Alle rom har eget bad, Tv og gratis Wifi.    
Tilgjengelig TV på rommene   
Vaskerom med vaskemaskiner og tørketrommel til fri benyttelse for våre gjester  
Sportskanaler på storskjerm i felles stue. 
Liten kiosk/bar i resepsjon.   

 
Kontakt epost: sr@4service.no tlf.78422010 
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Mat på Skytterhuset:   
Frokost serveres fra buffet i vår kantine.Der fins både pålegg, brødmat og varm mat, 
flere typer kald drikke, og kaffe/te/kakao. Utvalget varieres. Mulighet til å smøre 
lunsjpakke.   
Middagsbuffèten inneholder god og variert husmannskost. Det serveres to 
hovedretter, en kjøtt og en fisk daglig, samt dessert. Kaffe/te/drikkevann er 
tilgjengelig hele døgnet. Kveldsmat består av brødmat med pålegg. 
   
Skytterhuset har parkeringsplass,  
Døgnbemannet resepsjonstjeneste. Innsjekk etter kl.1500 ankomstdag, utsjekk før kl. 
1300 avreisedag.  
Overnatting fullpensjon, enkeltrom hotelldel  
kr 875,- pr døgn inkl. mva.  
Inkluderer: frokost/lunsjpakke kl 0530-0900, middag fra buffèt kl 1530-2030, 
kveldsmat kl 21-23)  
   

 
    
 
Kafé / mat   HSLK vil ha enkel bevertning i kafe ved tribunen. 
 
Parkering   Det er gratis parkering ved Isbjørnhallen.  
 
Spørsmål   Spørsmål kan rettes til: 

Stevneleder Jørunn Iversen mob. 98060988 e-post: post@hslk.no 
Eller Jarl Hugo Frisk mob: 91128484 epost: jarlhugo@hslk.no 

 

Livetiming   Følg stevne direkte på Livetiming:  
 http://www.livetiming.no  - Finnmark Open 2020 

    
 
HSLK har er på Facebook og der kan dere også følge med oss på  
https://www.facebook.com/Hammerfest-Sv%C3%B8mme-og-Livredningsklubb-202096493166836 
 
 
 
 
 
 

HSLK ønsker velkommen til Hammerfest   
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Øvelsesoppsett Finnmark Open 2020:  

Lørdag 17. oktober 

   

Søndag 18. oktober 

Stevnestart kl. 11.00  Stevnestart kl. 09.00  

1  400 fri  H/G  21 1500fri  H/G  

2  400 fri  D/J  22  1500 fri  D/J  

3  50 butterfly H/G  23  50 rygg  H/G  

4  50 butterfly D/J  24  50 rygg  D/J  

5  100 IM  H/G  25  200 IM  H/G  

6  100 IM  D/J  26  200 IM  D/J  

Pause 10 minutter  27  100 fri  H/G  

7  200 butterfly  H/G  28 100 fri  D/J  

8  200 butterfly  D/J  

9  50 bryst  H/G  

10  50 bryst  D/J  Stevnestart kl. 12.30  

Stevnestart kl. 1530  

11  200 rygg  H/G  

12  200 rygg  D/J  

13  50 fri  H/G  

14  50 fri  D/J  

15  100 bryst  H/G  

16  100 bryst  D/J  

17  200 fri  H/G  

18  200 fri  D/J  

19 800 fri H/G 

20 800 fri D/J 
 

       29  200 bryst  H/G  

30  200 bryst D/J 

31 400 IM H/G 

32 400 IM D/J 

33 100 rygg H/G 

34 100 rygg D/J 

35 100 butterfly H/G 

36 100 butterfly D/J 

   

 

 


