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Invitasjon til åpent stevne på Sunndalsøra    

Sunndal svømme og livredningsklubb har den store glede å invitere til svømmestevne i 

Sunndal Svømmehall. Etter en lang periode med lite konkurranse pga koronautfordringer 

gleder vi oss til å møte våre konkurrenter og samarbeidspartnere i bassenget på 

Sunndalsøra. Stevnet blir tilrettelagt med restriksjoner. 

Stevnet gjennomføres med NSFs godkjenning, ifølge terminliste og etter NSF lover og regler. 

Deltagelse: Årsklasser, senior, rekrutt.  
Utøvere født 2010 og 2011 kan delta i åpent stevne etter gjeldende 
regler. 
 
Rekruttstevne utgår pga korona. 
 

Bassenget 25 m ferskvann, ca 26 grader, 6 baner med bølgebrytende baneskillere. 

Tidtaking Elektronisk, Jechsoft Victoria 

Startavgift Individuelle starter: Kr. 100,- / Lag kr. 200,- 
Utøvere født 2010 og 2011 i åpent stevne:  
Kr 100 i samlet deltageravgift pr. utøver. 
Faktura sendes ut til klubbene etter stevne. 

Premiering 1/3 premiering for åpent stevne. Premiering individuelt med gavekort 
Deltagerpremie til rekrutter og til utøvere født 2008 til 2011 i åpen 
klasse. 

Påmelding Sendes på fil (uni_p-fil.)  til:  tine@angvikgrytnes.no 
Etter-anmelding godtas hvis plass i heatene 

Påmelding senest 20.10.20 

Overnatting På Tredalsbakken Motell, evt. campingplasser (se lenger bak) 

Bespisning Alle klubber får eget område for bespisning, mulig enkel kiosk 

Lunsj Medbrakt matpakke hver utøver, ledsager 

 

Nærmere informasjon ang. stevnedetaljer fås ved kontakt til: 

Tine Grytnes Laskerud e-post tine@angvikgrytnes.no  tlf 97539234 
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PROGRAM 

Lørdag 

STEVNESTART: Lørdag kl. 1200  Innsvømming kl. 11.00 

 

LAGLEDERMØTE:  Lørdag kl. 10.30 Sted:   Kantine Sunndal U.skole 

DOMMERMØTE:   Lørdag kl. 11.00 Sted:  Foaje v/hovedinngang 

 

Alle premier for hver klubb samles i en konvolutt og kan hentes av klubbene etter endt 

stevne. Deltakerpremie (født 2008 til 2011) hentes av svømmer.  

  

ØVELSER  Lørdag 24.10 

 
Tidspkt Nr  Øvelse    

12.00 1  50 FRI Jenter 

 2 50 FRI  Gutter 

 3  200 BRYST Jenter 

 4 200 BRYST Gutter 

 5  100 RYGG Jenter 

 6 100 RYGG Gutter 

 7  50 BFLY Jenter  

 8 50 BFLY Gutter 

 9  200 RYGG Jenter 

 10 200 RYGG Gutter 

  60 min pause  

 11 100 FRI Jenter 

 12 100 FRI Gutter 

 13 50 BRYST Jenter 

 14 50 BRYST Gutter  

 14 50 RYGG Jenter 

 15 50 RYGG Gutter 

  10 min pause  

 17 200 FRI Jenter 

 18 200 FRI Gutter 

 19 100 IM Jenter 

 20 100 IM Gutter 

 21 4x50 FRI Jenter 

 22 4x50 FRI Gutter 
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KORONA  

  

Stevnet blir gjennomført etter gjeldende retningslinjer fra forbundet, 

Hver klubb må utnevne en smitteansvarlig som ivaretar klubbens medlemmer og bidrar til at vi klarer 

å overholde retningslinjene.  

  

Praktiske konsekvenser:  

• Hver klubb kan kun stille med 1 trener og en lagleder. 

• Det blir holdt en enkel kiosk. 

• Alle klubber får ett eget område til bespisning og avslapping. 

•  Stafett blir avholdt med maks 3 lag pr. heat 

• Vi trenger bistand fra deltagende klubber for å skaffe nok dommere, da dommerne også er   

tidtagere.  

• En-meters regelen mellom utøverne gjelder ikke blant utøverne når de er rundt bassenget og i 

vannet, men gjelder i alle andre områder. 

• Syke personer skal holde seg hjemme  

•  Alle skal utvise god hånd- og hostehygiene. 

 

• Vi vil sørge for forsterket renhold og jobbe for at alle holder minst en meters avstand og redusere 

kontakt mellom personer. 

 

• Vi vil føre lister over alle som er i svømmehallen under arrangementet, listene vil bli slettet etter 10 

dager. 

 

 

Stevne avholdes i: 

Sunndal svømmehall 

Skoleveien 16 a, 6600 Sunndalsøra 
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En stor takk til våre viktige sponsorer! 

   

 
 

   

Sunndal Energi  
   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 


