
  

 

ENDRET 

Innbydelse til 

Finnsnes Vintersvøm 

16-17 januar 2021 

 

 

 

 



Innbydelse Grunnet forlengelse av nasjonale smittevernregler til siste halvdel av januar 

2021, ønsker FSK å endre hvordan stevnet gjennomføres.  

Smittevernreglene setter et tak på 50 deltakere (inkl trenere). 

For at flest mulig skal få deltatt på stevnet gjør vi følgende endringer: 

 Gutter svømmer første økt lørdag og jenter andre økt, motsatt 

rekkefølge søndag. Max 50 deltakere (svømmere og trenere) på hver 

økt 

 Fjerner 800 fri fra programmet. 

Finnsnes svømmeklubb og Sørreisa svømmeklubb inviterer til Finnsnes 

Vintersvøm på Finnsnes ungdomsskole lørdag 16. og søndag 17. januar 2021. 

Finnsnes Vintersvøm er et åpent stevne som arrangeres etter NSFs lover og 

regler. Stevnet er åpent for svømmere fra 9 år (født 2012) og eldre.       

Det vil IKKE være åpent for publikum grunnet Covid-19. 

 

Fasiliteter Det bli dessverre ikke overnatting på skolen dette stevnet. Se siste side for 

oversikt over tilbud fra overnattingssteder i nærområdet. 

Det blir heller ikke servert/tilbudt måltider under stevnet. 

Det blir tildelt faste bord pr svømmeklubb i kantine, bibliotek eller i ene 

halvdelen av gymsalen, hvor svømmerne oppholder seg utenom sine 

svømmeøvelser samt inntar medbrakt mat. 

Andre halvdel av gymsal kan benyttes til oppvarming før man skal svømme 

sine øvelser. 

Hver klubb vil få tildelt tid i garderobe og bane(r) i bassenget for innsvømming.  

Denne oversikten vil bli utarbeidet og publisert når påmeldingsfrist er gått ut. 

Vi henstiller svømmerne til å dusje rett før de kommer da vi har litt 

begrensede garderobemuligheter pga avstandskrav ifm Covid19. 

    

Bassenget Bassenget har kloret ferskvann. Det er 25 meter langt og har 6 baner med 

bølgebrytende banetau. Vanntemperatur er ca 27 grader celsius.  

 

Stevnestart Lørdag 16. januar 2021: 

 Formiddagsstevne starter klokken 10:00. 

 Ettermiddagsstevnet starter kl 14:00. 

 Søndag 17. januar 2021: 

Formiddagsstevnet starter klokken 09:00. 

Ettermiddagsstevnet starter kl 13:00. 



 

Innsvømming 1 time før stevnestart begge dager foran hver økt. Hver klubb vil få tildelt 

avgrenset tid til innsvømming.  

 

Utsvømming Det blir dessverre ikke åpent for utsvømming etter endt konkurranse lørdag og 

søndag. 

   

Lagledermøte Lagledermøte 1 time før stevnestart lørdag. 

 

Dommermøte Dommermøte 30 minutter før stevnestart begge dager. Vi har behov for flere 

dommere. Gi beskjed via e-post til finnsnes.sk@gmail.com dersom dere har 

dommere som kan stille på stevnet.  

 

Sekretariat Sekretariatet i svømmehallen vil være bemannet fra lagledermøtets start til 

stevneslutt begge dager. 

 

Påmelding  Påmelding innen onsdag 6. januar 2021 klokken 24:00. 

 Påmelding sendes via e-post til finnsnes.sk@gmail.com. Vi ber om at 

påmelding merkes i emnefeltet med Påmelding FV2021 <din klubb> 

Vi ber om at påmeldingen skjer elektronisk via påmeldingsfil (UNI_P).  

NFS sitt påmeldingsskjema eller tilsvarende kan også brukes. Skjemaet må 

inneholde svømmerens navn, fødselsår, øvelsesnummer og øvelse samt 

svømmeren sin tid på øvelsene.  

Vi må dessverre sette et makstak på 50 deltakere (svømmere og trenere) til 

hver økt under stevnet. Svømmeklubber tilhørende vår svømmekrets vil 

prioriteres. 

Hver klubb kan ha med en trener (klubber med et større antall svømmere kan 

få disp for en til).  

I påmeldingen må vi ha med en kontaktperson med mailadresse. Det vil bli 

ettersendt informasjon om tid for innsvømming for de respektive klubbene, 

informasjon om hvor klubbene skal være under stevnet og registrerings skjema 

av personer ifm Covid19. 

Hver klubb må oppgi under påmeldingen hvem som er smitteansvarlig for sin 

klubb under stevnet. Smitteansvarlig skal påse at klubbens påmeldte 

overholder regler om avstand mm under stevnet. 

Det vil bli lagt ut kontrollister på www.livetiming.no etter påmeldingsfristens 

utløp.  
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Startavgift Årsklasse 2011 og 2012 kr. 100,- uansett antall starter.  

Årsklasse 2010 og eldre kr. 100,- pr start.  

 

Etteranmeldinger  Det tillates ikke etteranmeldinger til dette stevnet.  

 

Strykninger  Strykninger man vet om før lagledermøtet sendes på e-post til 

finnsnes.sk@gmail.com. Strykninger lørdag og søndag kan også meldes på 

lagledermøtet lørdag. 

 

Start- og heatlister   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.  

 

Premiering For årsklassene 2010 og eldre vil det være ⅓ premiering i hver årsklasse samt 

senior. Årsklassen 2011 og 2012 rangeres ikke og premieres med 

deltakerpremie til alle. Årsklassene 2009 og 2010 premieres med 

deltakerpremie i tillegg til ⅓ premiering. Deltakerpremier vil bli utlevert på 

lagledermøtet. 

 

Bestemannspremie Det gis premier for beste dame- og herresvømmer i klassene: 

Yngre jr født 2004 - 2009 

Eldre jr/senior 2003 - oe.  

Vinner beregnes ut fra sammenlagt høyest poeng etter 4 øvelser, i henhold til 

FINA sin tabell.  

Bestemannspremie er på kr 500,- for alle klasser. 

 

Stafetter Det blir ingen stafetter på dette stevnet. 

  

Tidtaking Det er elektronisk tidtaking. Finnsnes svømmeklubb bruker Victoria 

resultatservice. I tillegg blir det livetiming under Finnsnes Vintersvøm. 

Etter stevnet vil Finnsnes svømmeklubb oversende resultatene til medley. 

 

Kvalifiseringskrav Det er ingen kvalifiseringskrav til Finnsnes Vintersvøm. 
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Innmarsj Det blir ikke defilering før stevnestart lørdag. 

Det blir innmarsj før siste heat i alle øvelser. 

 

Overnatting Det blir IKKE overnatting på Finnsnes ungdomsskole dette stevnet grunnet 

Covid-19.  

Tilbud fra overnattingssteder er vist på siste side i innbydelsen. 

 

Kafé / mat Det blir ikke tilbudt måltider på stevnet. 

Det blir heller ikke åpen kafeteria på stevnet.  

Det vil være faste bord for hver enkelt svømmeklubb gjennom hele stevnet.  

OBS! Dersom det er noen som har mat- og/eller nøtteallergier må dette 

opplyses om ifm stevnepåmeldingen.  

 

Spørsmål Spørsmål kan rettes til stevneleder, Ann-Eva Hanssen, mobil 900 33 777 eller 

e-post finnsnes.sk@gmail.com. 

 

Fakturering                   Finnsnes SK sender faktura til klubbene i etterkant av stevnet. 

 

Streaming Følg stevne direkte på Livetiming – http://ltmobil.medley.no eller 

http://www.livetiming.no – se Finnsnes Vintersvøm. 

Det er planlagt streaming av stevnet av Folkebladet www.folkebladet.no og 

muligens samarbeidende aviser i Harstad (www.ht.no) og Tromsø 

(www.itromso.no). 

Lyd og bilde fra basseng vil bli vist i kantine/bibliotek inne på skolen. 

 

Parkering Gratis parkering på parkeringsplassen ved Finnsnes Barneskole fra fredag kl 17. 

 

Velkommen til en flott svømmehelg på Finnsnes. 
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Veibeskrivelse: 

Ta av opp Rådhusveien ved Finnsnesvatnet. 

Ta av første kryss til høyre inn på Helsesenterveien og følg denne ca 700 meter. 

Ta av opp til venstre i Øvre Hamna (markert med bokstav B) og følg denne veien til parkeringsplass 

ved Finnsnes Barneskole. 

Herfra går det gang- og sykkelvei videre til Finnsnes ungdomsskole (markert med et 1-tall). 

 

 

  



Øvelser Finnsnes Vintersvøm 2021 

 

Lørdag 16. januar  Søndag 17. januar 

Stevnestart kl 10:00 (Gutter)  Stevnestart kl 09:00 (Jenter) 

1 400 fri   15 400 medley 

2 50 rygg   16 100 fri 

3 100 bryst   17 200 rygg  

4 100 medley  18 50 bryst  

10 min pause  10 min pause 

5 200 bryst   19 100 fly 

6 50 butterfly   20 100 rygg 

7 200 medley   21 50 fri  

PAUSE  PAUSE 

Stevnestart kl 14:00 (Jenter)  Stevnestart kl 13:00 (Gutter) 

8 400 fri   22 400 medley 

9 50 rygg   23 100 fri 

10 100 bryst   24 200 rygg  

11 100 medley   25 50 bryst 

10 min pause  10 min pause 

12 200 bryst   26 100 fly 

13 50 butterfly   27 100 rygg 

14 200 medley   28 50 fri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tilbud på overnatting i forbindelse med Finnsnes 

Vintersvøm 2021 
 

Senja hotell Finnsnes hotell 
Kr 750.- for enkeltrom pr døgn 
Kr 400.- pp i dbl rom pr døgn. 
Frokost inkludert. 
 
NB:  
Hvis noen tar med madrass så kan det ligge en 
ekstra person på dobbelt rommet for kr 250.- pr 
døgn, frokost inkludert. 
 

Kr 800,- for enkelt rom pr. døgn. 
Kr 1.050,- for dobbeltrom /TW rom  pr. rom 
pr. døgn. 
Frokost inkludert. 

Link til nettsted:  
http://www.senjahotell.no/ 
Mail: post@senjahotell.no  
Adresse: Storgata 8, 930 Finnsnes 
Telefon: 77 85 11 60 
 

Link til nettsted: 
http://www.finnsneshotell.no/index.php/no/ 
Mail: firmapost@finnsnes-hotell.no  
Adresse: Torggata 17, 9300 Finnsnes 
Telefon: 77 87 07 77 

Avstand fra svømmehallen: ca 1 km Avstand fra svømmehallen: ca 1 km 
 

Skoghus leirsted Krogstadtunet 
Skoghus leirsted tilbyr enkeltrom, tomannsrom, 
tremannsrom og oppover til 6 personer.  
Til sammen opptil 17 rom.  
Det er bad på alle rom. 
Normalpriser: 
Pr. natt i enkeltrom kr 650,-  
Pr. natt i tomannsrom kr 800,-.  
Kr. 200,- for hver person over dette i samme 
rom. Det er inkludert oppredd seng og håndklær. 
Frokost kr 150,- per person, barn under 12 halv 
pris, og barn under fire gratis. 
Det er også mulig å stelle seg med mat selv.  
Det er to gjestekjøkken som kan brukes til dette. 
 
Til svømmestevnene tilbyr de 20% rabatt på 
prisene knyttet til overnatting (ikke måltider).  
 

Krogstadtunet Camping, Sørreisa 
(krogstadtunet.no)  
Hotell i Sørreisa med ca 10 dobbeltrom.  
 
Pris ca 890-990 pr rom.  

Link til FB:  
https://www.facebook.com/ 
skoghus/?ref=page_internal 
Mail: skoghus@nlm.no 
Adresse: Vikaveien 363, 9303 Silsand 
Telefon: 488 66 836 

Link til FB: 
https://www.facebook.com/Krogstadtunet-
347377918692387 
Mail: jazzing@start.no 
Adresse: Finnset, 9310 Sørreisa 
Telefon: 414 61 015 

Avstand fra svømmehallen: ca 6,5 km Avstand fra svømmehallen: ca. 22 km 
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