
Innbydelse til

Terje Vigen 2020
24-25 oktober 2020 

Lillesand IL har igjen gleden av å invitere til årets Terje Vigen stevne. Stevnet har NSFs 
godkjenning og gjennomføres iht forbundets lover og regler. Stevnet arrangeres i 
Møglestuhallen som har ferskvann, ca 27 grader, 6 baner, 25m lengde og elektronisk tidtaking. 
Legg gjerne merke til at vi har med alle LÅMØ øvelsene på programmet, og håper mange vil 
benytte seg av dette.

OBS!
På grunn av Covid-19 blir det noen justeringer i forbindelse med gjennomføringen av 
Terje Vigen i år:

● Maksimalt 150 personer (inkl. svømmere og trenere) tillates i anlegget i tillegg til 
funksjonærer og dommere 
● Påmeldingen stoppes etter 100 påmeldte, vis moderasjon ved påmelding slik at alle 
klubber får svømmere med på stevnet 
● Det blir ikke anledning til inn- og ut-svømming i forbindelse med stevnet 
● Det blir ikke salg av kioskvarer eller kaffe på stevnet
● Kun utøvere fra Agder Svømmekrets kan delta 
● Maksimalt 1 trener pr klubb tillatt i svømmehallen til enhver tid 
● Hver klubb må utnevne en smittevernansvarlig som har et ekstra ansvar for at utøverne
overholder smitteverntiltak satt av LIL svømmegruppe
● Publikum vil ikke slippe inn i anlegget 
● Det blir slusing av svømmere fra gangen utenfor svømmehallen 
● Øvelsesoppsettet blir annerledes enn før

Aldersklasser: Stevnet er åpent for alle årsklasser 2011/eldre, senior og masters.
Stevnet deles i to arrangementer, og hallen må tømmes mellom de to arrangementene.

Lagledermøte kl.8.30-9.00
Dommermøte kl.9.00-9.45

24.10.2020 Del. 1 kl 10.00 Årsklasse(2011-2009)
Del. 2 estimert kl 10.30 Årsklasse(2008-SR)

25.10.2020 Del. 1 kl.10.00 (2011-2009)
Del. 2 estimert kl 10.45 (2008-SR)

Arrangør vil forbeholde seg retten til å justere startstidspunktene etter at påmelding er mottatt. 
Event. endringer vil bli sendt på mail til deltakende klubber i forkant av stevnet og informert 
om på lagledermøtet.
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Matservering: ingen

Påmelding og betaling:
Startkontingent kr 100,- pr. individuell øvelse. 
Det blir ikke muligheter for etteranmeldelse! Eventuelle strykninger i forkant av mesterskapet 
mottas gjerne pr. mail.
Klasse 2010/2011 betaler kun 100 kroner uansett hvor mange øvelser de deltar på.  

Påmelding sendes til Marcus Olsen på mail marcus@ksa.no  innen onsdag 14 oktober. Klubbene
kan bruke systemene Victoria, Stevnebørsen, Safir, Kobben eller Word Dokument. 
Mastersvømmere må merke både årsklasse og mastersklasse ved påmelding.  

Startkontingent betales til bankkontonummer: 2850.21.15814 innen onsdag 14. oktober merket 
”Terje Vigen 2020 og klubbens navn”. 

Premiering: 
1/3 premiering i hver årsklasse.
Deltakerpremie til alle svømmere i 2008, 2009, 2010 og 2011 klassen. Yngste 2 klasser vil etter 
regelverket ikke bli rangert og mottar kun deltakerpremien.
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Øvelsesutvalg: 

 

1. Del Lørdag 24 oktober kl.10.00: 
Øv. 01: 50m butterfly herrer 
Øv. 02: 50m butterfly damer
Øv. 03: 50m fri herrer
Øv. 04: 50m fri damer
Øv. 05: 100m bryst herrer
Øv. 06: 100m bryst damer
Øv. 07: 100m rygg herrer
Øv. 08: 100m rygg damer

2. Del Lørdag 24 oktober ca. kl. 10.30:
Øv. 09: 100m butterfly herrer
Øv. 10: 100m butterfly damer
Øv. 11: 200m rygg herrer
Øv. 12: 200m rygg damer 
Øv. 13: 50m fri herrer
Øv. 14: 50m fri damer 
Øv. 15: 200m bryst herrer
Øv. 16: 200m bryst damer 

1. Del Søndag 25 oktober kl.10.00: 
Øv. 17: 400m fri damer
Øv. 18: 400m fri herrer
Øv. 19: 200m medley damer
Øv. 20: 200m medley herrer

2. Del søndag 25 oktober kl ca. kl.10.45: 
Øv. 21: 400m fri damer 
Øv. 22: 400m fri herrer 
Øv. 23: 50m butterfly damer
Øv. 24: 50m butterfly herrer
Øv. 25: 200m medley damer 
Øv. 26: 200m medley herrer 
Øv. 27: 200m butterfly damer
Øv. 28: 200m butterfly herrer

Tanja Bujanauskiene
Stevneleder LIL  
svømmegruppe  
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