
 

 
Invitasjon til 

 

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE 
Stevne nr: 3 i 2020 

Stevne dato: 12.-13. september 2020 

Stevnested: Klepphallen, Kleppe 

Arrangør: Klepp svømme- og stupeklubb 
 

Svømmehall: Klepphallen 

Stasjonsvegen 26A, 4352 Kleppe 

 

Stupanlegg: 1 x 1m, 1x 3m, 1 x 5m  

 

COVID-19 Folkehelseinstituttet (FHI) har åpnet for arrangement som samler inntil 200 

personer med krav om 1 meters avstand. Det er derfor med glede KSSK 

kan invitere til Tripp trapp 3 etter bekreftelse fra Stuputvalget og Klepp 

kommune. Konkurransen vil arrangeres i henhold til Norges 

svømmeforbunds koronavettregler, link. Retningslinjene er i stadig 

endring, men i invitasjonen forholder vi oss til dem som ble oppdatert 

15.06.2020 og vi vil påpeke følgende som overordnet retningslinje: 

1. Syke personer skal holde seg hjemme 

2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 

3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom 

personer 

 

Videre betyr det følgende for gjennomføring av arrangementet: 

- I svømmehallen: Det er kun utøvere, trenere, dommere og 

funksjonærer som skal oppholde seg i svømmehallen. Alle disse 

skal listes opp ved påmelding til konkurransen. 

- Tribunen: Lagledere og foresatte skal oppholde seg på tribunen. 

Ved ankomst begge dager må alle tilskuere skrive seg inn på liste 

med navn og klubb. Dette er krav fra Helsedirektoratet. Listen vil 

oppbevares av KSSK i 10 dager. 

- Barn og unge under 20 år er unntatt 1 meters regelen under trening 

og aktiviteter. 

 

https://svomming.no/nyheter/norges-svommeforbunds-koronavettregler/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/


Startbetingelser: Deltagerne må være tilsluttet en klubb, godkjent av NSF, og fylle 9 år 

eller mer i år. De som er under 10 år (konkurranseåret) skal stille i klasse 

F. De som er over 10 år eller mer skal stille i klassene E-Åpen. I henhold 

til barneidrettsbestemmelsene kan stupere som fyller 9 og 10 år i år, kun 

delta på stevner i egen region. Deltakere må fra og med fylte 11 år ha 

betalt startlisens for 2020. Ellers gjelder NSFs lover og generelle regler. 

 
 

Kontaktperson: Spørsmål rettes til:  

Berit Elin Hatteland Krog Tlf. 954 59 744, E-post: stup@kleppssk.no eller 

Messenger. 

 

Premiering: Alle i klasse F og E blir premiert likt. Deltagerpremie alle i D og første års 

C. Fra klasse D til åpen klasse er det premie for 1. til 3. Plass.  1/3 dels 

premiering. Premieutdeling finner sted etter hver konkurranse. 

 

Påmelding: Påmeldingsfrist: 26. august 

Påmelding sendes på e-post til: stup@kleppssk.no 

Påmeldingen må inneholde navn, klasse, høyde/konkurranse inkl. synkro 

samt deltakelse på bankett.  

Alle trener og dommere som skal oppholde seg i hallen må sendes inn ved 

påmelding. 

 

Regler: 

 

 

 

Startkontingent: 

Det presiseres at gjeldende Tripp-Trapp regler skal følges. Avvik fra disse 

vil ikke gis. Dersom man ikke har fullt program, må eventuelt «jokerstup» 

benyttes.  

 

Startkontingenten er kr 200,- pr. øvelse. For utøvere i kl. E er det kun 1 

startkontingent. Etteranmelding kan godkjennes. Startkontingenten settes 

da til 300,-. Faktura for startkontingenten blir sendt til klubbene i etterkant 

av stevnet.   

 

Stupskjema: Stupskjema skal sendes eller leveres senest 24 timer før start. 

Stupskjema skal fylles ut online på Divecalc sine sider.  

Dersom skjemaene blir levert for sent, kan disse tas imot, mot et 

ekstragebyr på kr 100,- pr endring/skjema. 

 

Stupskjema sendes inn som ferdig utfylt Divecalc-fil. 

Stupskjema sendes til: stup@kleppssk.no 

 

Divecalc: Divecalc-filen vil bli sendt ut i god tid før innleveringsfristen. 

 

Dommere: Alle klubber må stille med minst en dommer som minimum er 

godkjent kretsdommer. Dommere bør være til stede under hele stevnet, 

og tilgjengelig til å dømme alle konkurransene. Dommerantrekket skal 

være hvitt. Påmelding av dommere skjer samtidig som påmeldingen av 

stupere. 

 

mailto:stup@kleppssk.no
mailto:stup@kleppssk.no
mailto:stup@kleppssk.no


Overnatting: Vi har forhåndsreservert rom på Bryne kro & hotell, Morenefaret 3, 

4340 Bryne. Hotellet ligger 10 mins kjøring fra Klepphallen.  

Priser: 

Enkeltrom: 790,- per rom per natt 

Dobbeltrom: 950,- per rom per natt 

Dobbeltrom m/ekstraseng: 1.145,- per rom per natt 

 

Bestilling av rom gjøres til kjetil.holstad@tine.no 

Fakturering blir gjort sammen med startkontingent og bankett. 

 

Hotellet tilbyr Idrettsbuffet fredag kveld til 225,- per pers. Dette 

bestilles på hotellet ved ankomst. 

 

Transport: Dersom noen har behov for transport mellom Klepphallen og Bryne 

kro og hotell, vennligst gi beskjed ved påmelding. 

 

Mat: Det blir kafeteria i hallen begge dager hvor det også vil bli solgt varm 

lunsj. 

 

Bankett: Lørdag kveld. 

Tidspunkt, sted og pris kommer vi tilbake til. 

 

Møter: Tidspunkt for dommermøte: Lørdag kl: 09:30 

Tidspunkt for trener- og ledermøte: Lørdag kl: 09:30 

 

Åpning: Åpning vil avholdes klokken: 10:10 på lørdag 

Det kan bli endringer vedrørende tidspunkt. 

 

Klasser: Det konkurreres i følgende klasser  

Individuell: E, D, C, B og åpen klasse.  

Synkron: Klasse I og II for gutter og jenter. 

Oppvisningsklasse: Klasse F 

For nærmere forklaring vises det til reglene for Tripp-trapp 

konkurransene. 

 

Tidsskjema: Tidsskjema og programmet er kun veiledende og foreløpig. Endelig 

tidsskjema blir utarbeidet når påmeldingen foreligger. 

mailto:kjetil.holstad@tine.no


 PROGRAM OG TIDSSKJEMA 
LØRDAG 12. september 2020 

Kl.08.00-09.55 Trening 

Kl.10.10 Innmarsj 

Kl.10.15-18.00 Konkurranser 
TID KLASSE KJØNN HØYDE PROGRAM 

10:10    Innmarsj/ trening 

 Kl C Jenter+Gutter Svikt 

(1m/3m) 

5+2/5+3 (Plikt: maks 9,0/9,5 på 1m/3m; 

Valgfri: ingen begrensninger i vansk.gr.) 

 Kl B  Jenter+gutter Tårn 4+3/4+4 (Plikt: maks 7,6; Valgfri: ingen 
begrensninger i vansk.gr.) 

 Kl E Jenter+Gutter Svikt 
 

100c/b, 200c/b, + 3/4 valgfrie stup (J/G)  
(Offisielt FINA eller sitte/fallstup)  

 Kl F Jenter+Gutter Valgfri 3 hopp eller stup. (Samme stup/hopp kan 

gjentas.)  

 Kl D Jenter+Gutter Tårn 5m 101, 401, + 2/3 valgfrie stup (Offisielt 

FINA, hopp eller sitte/fallstup fra 2 

forskjellige grupper) 

 Åpen Kl. Damer + Menn Svikt 

(1m/3m) 

5/6: (alle fra forskjellige grupper; ingen 

begrensninger i vansk.grad)  

 Synk I Jenter+Gutter Tårn 5 m 100/200 + 2 v.frie 

 Synk II Jenter+Gutter Tårn 5 m 2+3 (plikt: 2,0; valgfri: ingen begrensning i 

vanskelighetsgrad) 

TBD    Bankett 

SØNDAG 13. september 2020 

Kl.08.00-09.45 Trening 

Kl.10.00-15.00 Konkurranser 

TID KLASSE KJØNN HØYDE PROGRAM 

10:00 Kl E  Jenter+Gutter  Tårn  100, 200 + 2/3 valgfrie (Off. FINA eller 

sitte/fallstup)  

 Kl D Jenter+Gutter Svikt 3+2/3+3 (Plikt: 3 ulike stup fra hver 
stupgruppe, maks 5,4; Valgfri: 2/3 ulike stup 

fra hver stupgruppe, ingen begrensninger i 
vansk.gr.) 

 Kl C Jenter+Gutter Tårn 4+2/4+3 (Plikt: 4 ulike stup fra hver 

stupgruppe, maks 7,6; Valgfri: 2/3 ulike stup 
fra hver stupgruppe, ingen begrensninger i 

vansk.gr.) 

 Kl B Jenter+Gutter Svikt 
(1m/3m) 

5+3/5+4 (Plikt: maks 9,0/9,5 på 1m/3m) 
Valgfri: ingen begrensninger i vansk.gr.) 

 Åpen Kl. Damer+ menn Tårn 5/6 v.frie stup 

15:00 Slutt 

Klasse E kan stupe fra 3 meter (fast) i tårnkonkurransen hvis de ikke har alle stupene på 5 

meter. 

Forbehold om endringer i programmet.  

 


