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Etter NSFs lover og regler ønsker Tromsø Svømmeklubb velkommen til stevne på Tromsøbadet for 

utøvere på E1, E2, hai og delfin. Hvis det er flere plasser igjen etter påmeldingsfrist for disse 

gruppene kommer vi til å åpne opp for gruppene over i alderen 19 år og yngre. Bassenget er 25 m 

langt og det approberte stevnet kjøres på minimum 4 baner. Vanntemperaturen er på ca. 27 grader.  

Smittevern 
 

Under de rådende omstendighetene er vi nødt til å ta følgende forholdsregler:  

1. Sykepersoner skal holde seg hjemme. 

2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 

3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer. 

·        Arrangementet vil foregå uten publikum  

·        Maks 50 deltakere. Dette inkluderer trenerer og ledere.  

·        Vi tar forbehold om endringer i forhold til covid 19.  

·        Vi anbefaler alle å ta idrettens koronavettkurs:   

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettkurs/ 

 

Alle trenere, dommere og andre som ikke er utøvere må registerer seg på følgende link for 

smittesporing: https://medley.no/sv/default.aspx?kode=WNH3785 

All informasjon slettes på linken 14 dager etter arrangementsdato. 

Stevnestart/innsvømming 
 

Innsvømming 06.00-06.45  

Stevnestart 07.00 

Vi regner med at stevneslutt er rundt 08.45, men vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet 

dette nøyaktig.  

Klasseinndeling 
 

Stevnet er åpent for alle utøvere født 2012 og eldre fra E1, E2, Hai, delfin 1, delfin 2 og delfin 3. Hvis 

det er flere tilgjengelige plasser etter påmeldingsfristen mandag kveld, vil vi åpne for utøvere fra D-

partiet til og med A-partiet som kommer fra Tromsø svømmeklubb.  

Ta også med TSK-klær så blir det ekstra god klubbstemning :)  
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Påmelding 
Vi begrenser antallet øvelser til maks 3 pr utøver.  

Vi anbefaler å snakke med gruppetrener før dere melder dere på.  

Anbefaler også at man ikke velger øvelser som er rett etter hverandre, med mindre det er pause 

mellom.  

Påmeldingsfrist for E1, E2, hai, delfin 1, delfin 2 og delfin 3 er mandag 19. april 15.00. Vi tar ikke 

etteranmeldinger til denne konkurransen.  

Påmeldingen slettes etter 2 timer hvis den ikke er betalt.  

Link til påmelding: https://app.rubic.no/Public/Events/1753  

Premiering 
Deltakerpremie til alle.  

Lisens, treningsavgift og medlemskontigent 
 

Alle må huske å fikse lisens før de kan delta. Husk at om det kun står registert er den ikke betalt. Se 

informasjon om lisens her: https://svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/lisens/ 

 

Har du aldri hatt lisens før, ta kontakt med magnus@tsksvomming.no så oppretter jeg dette til deg. 

Treningsavgift og medlems kontigent må også være betalt før man kan delta på internstevnet. 

  

https://app.rubic.no/Public/Events/1753
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Øvelsesoppsett 

Øvelsesoppsett 

Øvelse nr Øvelse Kjønn 

1 50 rygg Jenter 

2 50 rygg Gutter 

3 400 fri Jenter 

4 400 fri Gutter 

5 100 IM Jenter 

6 100 IM Gutter 

7 50 bryst Jenter 

8 50 bryst Gutter 

Pause  

9 100 butterfly Jenter 

10 100 butterfly Gutter 

11 100 fri Jenter 

12 100 fri Gutter 

13 50 butterfly Jenter 

14 50 butterfly Gutter 

Pause  

15 100 rygg Jenter 

16 100 rygg Gutter 

17 50 fri Jenter 

18 50 fri Gutter 

19 100 bryst Jenter 

20 100 bryst Gutter 

21 200 rygg Jenter 

22 200 rygg Gutter 
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