
 
Innbydelse til 

Kvæfjordstevnet 2020 
24. – 25. oktober 2020 

 
Innbydelse: Med NSFs godkjennelse inviterer Kvæfjord Svømmeklubb til Kvæfjordstevnet 

2020.  Stevnet arrangeres som et åpent stevne, etter NSFs lover og regler i 
Kvæfjordhallen på Borkenes. Stevnet er åpent for svømmere fra 9 år (født 2011) 
og eldre samt parasvømmere. 

 
Bassenget: Ferskvann, 25 meter med 6 baner. Bølgebrytende banedelere. Vanntemperatur 

ca. 27 °C.   
 
Stevnestart: Lørdag 24. oktober 2020 kl. 1100,  
 Det blir ikke defilering på grunn av Coronaregler 
 Søndag 25. oktober kl. 1200.   
 
Innsvømming: Innsvømming 1 time før stevnestart begge dager i anviste baner. 
 
Lagledermøte: 1 time før stevnestart lørdag (1000), møterom ved kafeteria. 
 
Dommermøte: 30 minutter før stevnestart begge dager, møterom ved kafeteria. 
 
Heatlister: Heatlister blir satt opp etter lagledermøtet.  
 
Sekretariat: Bemannet fra lagledermøtets start til stevneslutt begge dager. 
 
Påmelding: Påmelding sendes innen fredag 16. oktober 2020 kl. 24.00, på  

e-post til stevne@kvsk.no. Bruk helst påmeldingsfil (uni_p). E-post merkes med 
Påmelding KVSTEVNE2020 <klubb>. Stevnedefinisjonsfil blir vedlagt vår utsending 
og lagt ut på vår hjemmeside og medley.no.  

 
Påmeldingsskjema fra NSF kan også brukes. Skjemaet må inneholde 
svømmerens navn, fødselsår, øvelsesnummer og øvelse samt svømmeren sin tid 
på øvelsene. Husk å oppgi kontaktperson med telefonnummer. 

 
 Kontrollister sendes klubbene og legges ut på vår hjemmeside. 
 
 Postadresse: Kvæfjord svømmeklubb, Postboks 15, 9475 Borkenes 
 
Det settes et maks antall utøvere/lagledere/trenere på til sammen 120 stk. 
 
 

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

Årsklasse 2009 og eldre kr. 100,- pr start.  
 
Faktura sendes til klubbene i etterkant av stevnet. 
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Etteranmelding:    Etteranmeldinger utgår på grunn av Corona 
 
Program: Startlistene deles ut på lagledermøtet og genereres til heatlister etter 

lagledermøtet. Heatlistene 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, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010 og 2011. 
Egne klasser for parasvømmere etter NSF sine lover. Alle heat settes opp etter 
påmeldte tider.  

 
Premiering: 1/3-premiering i hver øvelse for årsklassene 2009 og eldre. Årsklassen 2010 og 

2011 rangeres ikke og premieres med deltakerpremie til alle. Årsklassene 2011, 
2010 og 2009 får deltakerpremie, som deles ut klubbvis ved registrering før 
stevnestart. 

 Det blir ingen stafetter. 
 
Stafetter Stafetter utgår på grunn av Corona 
  
Tidtaking Det er elektronisk tidtaking. Kvæfjord svømmeklubb bruker Victoria 

resultatservice. Stevnet blir tilgjengelig på Livetiming.  
Etter stevnet blir resultatene sendt til medley.no. 

 
Innmarsj: Det blir innmarsj før siste heat i alle øvelser. 

  
Overnatting: Vi har dessverre ingen overnattingsmuligheter i Kvæfjord, men det er mulig å 

sjekke hotell i Harstad (ca 20 km) unna 

  
Infoside: All informasjon om stevnet blir lagt ut på vår hjemmeside www.kvsk.no 
 
 
Spørsmål: Spørsmål om påmeldinga rettes til  

påmeldingsansvarlig: Arvid Nilsen, TLF: 957 25 863. 
  
Stevneleder: Ikke klart, kontakt Arvid Nilsen, TLF: 957 25 863 
 
Pauser: Hovedpause lørdag vil vare i 1 time. 

Hovedpause søndag varer i 1 time. 
 
  
Dommere Vi har ikke nok egne dommere til å gjennomføre stevnet, så 

dersom noen klubber kan stille med dommere, gi beskjed til  
Arvid Nilsen, 95725863, eller e-post: stevne@kvsk.no. 

 
 Dommere vil få servering. 
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Øvelsesoppsett 
 

Lørdag 24. oktober  Søndag 25. oktober 

Stevnestart kl. 11.00   Stevnestart kl. 12.00  

1. 400 Fri damer 

2. 400 Fri herrer 

3. 50 Butterfly damer 

4. 50 Butterfly herrer 

 

Pause 15. min 

 

5. 200 Bryst damer 

6. 200 Bryst herrer 

7. 100 Rygg damer 

8. 100 Rygg herrer 

9. 200 Butterfly damer 

10. 200 Butterfly herrer 

 

Pause, 1 time 

 

11. 50 Rygg damer 

12. 50 Rygg herrer 

13. 100 Bryst damer 

14. 100 Bryst herrer 

15. 100 Fri damer 

16.100 Fri herrer 

 

  

 17. 200 Individuell medley, herrer 

18. 200 Individuell medley, damer 

19. 50 Bryst herrer 

20. 50 Bryst damer 

21. 100 Butterfly herrer 

22. 100 Butterfly damer 

 

Pause, 1 time 

 

23. 100 Individuell medley, herrer 

24. 100 Individuell medley, damer 

25. 200 Rygg herrer 

26. 200 Rygg damer 

27. 50 Fri herrer 

28. 50 Fri damer 
 

 

DET VIL IKKE BLI KAFE/BEVERTNING UNDER STEVNET! 

 

Vi ønsker alle velkommen til ei hyggelig helg i Kvæfjordhallen! 

Klubbene må holde seg til anvist plass under stevnet, ihht Corona. 

 

Vi ber klubbene begrense antall voksne som kommer sammen med 

svømmerne. Dette går ut over antall svømmere vi kan ha i bassengområdet. 

 

Lister med alle deltakere fra hver enkelt klubb, må sendes sammen med 

påmelding til stevnet.  


