
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Sommerstevnet Alta 

Nordlysbadet Alta 

Lørdag 5 – Søndag 6 juni 2021 

 

 

  



 
 

 
 

Sommerstevnet i Alta 5 og 6 juni 2021 

Innbydelse: Med Norges Svømmeforbunds godkjenning har Alta Svømmeklubb gleden av 

å invitere til approbert stevne 5. og 6. juni 2021. Det konkurreres etter NSFs 

lover og regler.  

Stevnet er åpent for klubber tilhørende Finnmark svømmekrets. Stevnet er 

åpent for svømmere og parasvømmere født fra 2012 og eldre, men under 20 

år. 

Rekruttstevnet lørdags ettermiddag er åpent for svømmere født i 2015 og 

eldre 

 Koronavettregler – vi følger til enhver tid regelsettet til NSF. Se link 

https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/ 

Egen epost med info om praktisk gjennomføring i henhold til 

koronavettregler blir tilsendt påmeldte klubber. Stevnet forutsetter at det 

åpnes opp for idrettsarrangementer på tvers av kommunegrenser innenfor 

egen svømmekrets. Hvis dette ikke åpnes opp vil det kun bli arrangert et 

lokalt stevne for svømmere i Alta kommune som er medlem av klubb 

tilhørende Norges svømmeforbund. 

Arrangør tar forbehold om endring av starttidspunkt/stevneoppsett ved stor 
deltagelse evt andre forhold som vanskeliggjør gjennomføring av 
smitteverntiltak. Arrangør tar også forbehold om å flytte klasser om 
nødvendig for gjennomføring.  

Maks antall deltakere pr avdeling antas 50 stk. Stevne 1 og 2 lørdag og 
søndag er delt inn i aldersgrupper første avdeling årsklasse 2012-2011-2010-
2009. Andre avdeling årsklasse 2008 og eldre. Arrangør tar forbehold om rett 
til å flytte utøvere mellom avdelingene hvis dette viser seg å være nødvendig 
for å tilpasse antall mennesker i hallen. 

Smittevern: Arrangørs smittevernansvarlig under stevnet er liv Karin Søvik Johnsen og kan 

kontaktes på post@altasko.no eller på mobil 90850729. 

 Hver av de påmeldte klubbene skal ha sin egen smittevernansvarlig. 
Smittevernansvarlig til klubben må meldes inn til arrangøren ved påmelding. 
Denne personen skal sørge for at klubbens egne deltakere følger 
smittevernregler. Personen får informasjon fra arrangørs 
smittevernsansvarlig om hvordan konkurransen gjennomføres ut fra reglene, 
og evt. andre tiltak og praktisk info som hver klubb må vite. 

Personer som ikke får delta på eller være tilstede under stevnet: 

• Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har 

symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste 

eller nedsatt allmenntilstand. 

• Personer som ikke følger de instruksjoner arrangør gir under stevnet. 

https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/
mailto:post@altasko.no


 
 

 
 

• Vi forbeholder oss retten til å bortvise utøvere eller andre ved brudd på 

smittevernreglene. 

  

Klasseinndeling:  Herrer/gutter: Senior, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 

2011, 2012 

Damer/jenter: Senior, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. 2011, 

2012. 

Vi har egne klasser for parasvømmere etter NSF sine lover.  

Bassenget:  Nordlysbadets hovedbasseng er på 25 m og har 6 baner. Vanntemperatur er 

27 gr. Vi har eget utsvømmingsbasseng.  

Stevnestart:  Lørdag 5 juni kl. 09.00 

Etter øvelse 12 blir det pause. Alle deltakere fra del økt 1 må da forlate 

anlegget. Starttid på 2. økt lørdag vil bli gitt info om når startlister er klare, 

men antatt kl 13.15. Det vil bli praktisert hengende start. 

Etter endt 2 økt lørdag vil det bli gjennomført en rekrutt stevne. 

    

 Søndag 6.juni kl. 09:00  

Etter øvelse 36 blir det pause. Alle deltakere fra økt 1 må da forlate 

bassenget. Starttid på andre økt søndag vil bli gitt info om når startlister er 

klare, men antatt kl 12.45.  

Det vil bli praktisert hengende start. 

 

Innsvømming:  Før hver økt. Det vil bli satt opp egen plan for inn svømming som vil bli 

oversendt påmeldte klubber sammen med informasjon om praktisk 

gjennomføring.  

 

Defilering/innmarsj:  Det blir ikke defilering i tråd med smittevernregler. Kun innmarsj før siste 

heat i hver øvelse. Svømmere skal være på anmerkede plasser langs 

bassenget 2 heat før de skal svømme hvor hender skal sprites. 

 

Lagledermøte:  Lørdag kl. 07:30 på Thon Hotel, møterom i 3 etg.  

 

Dommermøte:  Lørdag kl. 08:00 og søndag kl. 08:00 Thon Hotel, møterom 3 etg.  

 

Sekretariat:  Sekretariatet er bemannet fra kl. 07:30 lørdag og fra kl. 07:30 søndag. 

 

Påmelding:   Det er begrensning på antall deltakere utøvere, lagledere, trenere og til 50 

personer (per 11.05.2021). Førstemann-til-mølla prinsippet vil gjelde for 

påmelding, svømmere prioriteres. Det er viktig at alle deltakere som skal inn i 

hallen meldes inn ved påmeldingen (ikke kun svømmere). Det vil IKKE være 

åpent for publikum, 



 
 

 
 

 

Påmelding sendes til e-post svommestevner@gmail.com  

Påmeldingsfrist 26. mai 2021 kl 24. Bruk fil fra Jechsoft Victoria. 

Er du i tvil om din påmelding er kommet frem, ta kontakt med Synnøve Olsen 

på tlf: 411 77 160. 

 

Startavgift:   Årsklasse 2012 og 2011 kr 100,- for hele stevnet  

Årsklasse 2010 og eldre kr 100 pr individuell start  

 

Etter anmeldinger:  Etter anmelding aksepteres ikke for dette stevnet. 

 

Strykninger:  Strykninger før og under stevnet ønskes i hovedsak levert på livetiming.no. 

Det vil bli åpnet for strykninger på livetiming straks startlister legges ut. 

Heatlister vil ikke bli justert for strykninger og ikke skrevet ut på nytt.  

 

Program:  Sendes påmeldingsansvarlig i hver klubb på forhånd. Leveres ut på 

lagledermøtet/dommermøtet. Heatlister skrives ut etter lagledermøtet. Det 

blir gitt 2 lister til hver klubb.  

 

Premiering:  Deltakerpremiene blir levert direkte til klubbene ved ankomst basert på 

påmelding. 

Ordinære premier deles ut ved endt dag 1 og endt dag 2 til en representant 

for deltakende klubber. 

For årsklassene 2010 og eldre vil det være 1/3 premiering + 1., 2. og 3. plass 

Årsklassen 2012 og 2011 rangeres ikke. Alle premieres med deltagerpremie. 

 Egen premieutdeling for bestemannspremier 

 

 

 Stafetter:  Ingen stafetter i tråd med gjeldende smittevernsregler. 

 

Tidtaking:  Elektronisk tidtaking med overføring til livetiming  

 

Øvelser:  Se vedlegg og Victoria-fil  

 

Venterom:  Info om dette blir gitt på lagledermøtet – det er derfor viktig at alle klubber 

stiller opp på dette møtet. 

 

Overnatting:  I tråd med smittevernregler blir det ikke overnatting på skoler under dette 

stevnet.  

Det er to hoteller i umiddelbar nærhet til Nordlysbadet, Thon Hotel Alta og 

Scandic Alta.  

Klubber bes kontakte hotellene selv for å ordne overnatting.  

Kafe: 

mailto:svommestevner@gmail.com


 
 

 
 

Kafeen i Nordlysbadet er åpent fra stevnestart  til stevneslutt begge dager. 

Det er mulig å betale med Vipps, bankkort og kontanter. 

 

Dommere:  Vi er litt for få dommere i Alta så derfor spør vi klubbene rundt om i Finnmark 

og Troms om dommer hjelp. Ta kontakt med stevneleder Åsmund Strøm 

Fredriksen på asmund@ishavskraft.no/40 76 91 71, Eller Lise Amundsen på 

Lise.amundsen@alta.kommune.no/tlf: 952 71 920 om dere kan stille. 

Dommere får gratis kost og losji.  

 

Livetiming:  PC: http://livetiming.medley.no/  

Mobil: http://ltmobil.medley.no/ 

App for iPhone/iPad: Livetiming Medley Reader, Spørsmål kan rettes til 

stevneleder eller på epost stevne@altask.no  

 

 

mailto:asmund@ishavskraft.no/40%2076%2091%2071
mailto:Lise.amundsen@alta.kommune.no/tlf
http://livetiming.medley.no/
http://ltmobil.medley.no/
mailto:stevne@altask.no


 
 

 
 

 
 

 
 

Velkommen til en fin sesongavslutning hos oss i Alta! 

 

 

1 200 Fri J/D 13 200 Fri J/D

2 200 Fri G/H 14 200 Fri G/H

3 100 fly J/D 15 100 fly J/D

4 100 Fly G/H 16 100 Fly G/H

5 200 Rygg J/D 17 200 Rygg J/D

6 200 Rygg G/H 18 200 Rygg G/H

7 50 Fri J/D 19 50 Fri J/D

8 50 Fri G/H 20 50 Fri G/H

Kort pause Kort pause

9 50 Rygg J/D 21 50 Rygg J/D

10 50 Rygg G/H 22 50 Rygg G/H

11 100 Bryst J/D 23 100 Bryst J/D

12 100 Bryst G/H 24 100 Bryst G/H

25 100 Rygg J/D 37 100 Rygg J/D

26 100 Rygg G/H 38 100 Rygg G/H

27 100 Medley J/D 39 100 Medley J/D

28 100 Medley G/H 40 100 Medley G/H

29 50 Bryst J/D 41 50 Bryst J/D

30 50 Bryst G/H 42 50 Bryst G/H

Kort pause Kort pause

31 1oo Fri J/D 43 100 Fri J/D

32 100 Fri G/H 44 100 Fri G/H

33 50 Fly J/D 45 50 Fly J/D

34 50 Fly G/H 46 50 Fly G/H

35 200 Brys J/D 47 200 Bryst J/D

36 200 Bryst G/H 48 200 Bryst G/H

Årsklasser 2021-2011-2010-2009 Årsklasser 2008 og eldre

Årsklasser 2008 og eldreÅrsklasser 2021-2011-2010-2009

Lørdag 5 Juni. 2021 Økt 1 Lørdag 5 Juni. 2021 Økt 2

Søndag 6 Juni. 2021 Økt 1 Søndag 6 Juni. 2021 Økt 2

Rekrutt stevne:

1.  25 m fri mix

2.  25 m rygg mix

3.  25 m bryst mix

4.  50 m fri mix



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Praktisk Info sommerstevnet 2021: 

Oversikt over deltakere  

Som arrangør må vi ha lister over hvem som er med av trenere, lagledere og smittevernansvarlig. 

Som tidligere informert kjøres stevnet uten publikum.  

Påmeldte klubber vil få oversendt et skjema som må fylles ut og returneres til oss innen torsdag 4.6.2021 kl 

18.00. Alle voksne og svømmere som skal inn i hallen skal registreres på skjemaet.  

Listen skal inneholde fornavn, etternavn, klubb, telefonnummer og bostedskommune. Listen slettes 14 

dager etter arrangementet.  Ved evt bytte av voksne som skal være i hallen under de ulike øktene, skal det 

krysses av for hvem som skal være til stede på hvilken økt. 

Smittevernansvarlig hos deltakende klubber  

Hver av de påmeldte klubbene skal ha sin egen smittevernansvarlig med på arrangementet. Klubbens 

smittevernansvarlig må meldes inn til arrangøren på vedlagt skjema. Denne personen skal sørge for at klubbens 

egne deltakere følger smittevernreglene underveis i konkurransen, og det som er satt opp i dette 

informasjonsskrivet. Klubbenes smittevernansvarlig kan være en lagleder.  

Annonsert lagledermøte kl.0730 avholdes i svømmehallen for praktisk info og spørsmål. Vi går gjennom 

inndeling av hallen, og hvordan vi bruker anlegget og hvordan starten gjennomføres. 

Strykninger: Det er ønskelig at hvis dere har strykninger, at disse sendes fortløpende på mail. Siden det ikke er 

tillatt med etteranmeldinger, sender vi heatlisten til klubbene senest på torsdag ettermiddag ca kl 18-19.   Hver 

klubb printer selv nødvendige eksemplarer av heatlistene og tar disse med til stevnet. 

Etter stevnestart blir strykninger kun utført på livetiming.  Alle klubbene får kode til livetiming på lagledermøtet. 

Resultatlister blir ikke hengt opp på veggen. Dette for å unngå at mange samler seg på en plass.  

Avstand  

·        Presisering at avvik fra 1m regel for de under 20 år i samme region på konkurranser gjelder kun under 
selve utførelsen av konkurransen, ikke før eller etter, eks. på tribuner, i dusj og garderober. 

 Vi har åpen kiosk ihht regler for Covid 19.  

 LØRDAG 

Ca 15 minutter før oppsatt innsvømming kommer en og en klubb inn i svømmehallen. En voksen gjør rede for at 

de som er satt på listen er med og signerer for dette. Denne ansvarspersonen tar også med deltagerpremiene til 

sin klubb. Vi ser helst at de som går inn til øktene blir til økten er over, slik at vi slipper så mye styr med 

registrering i inngangen. Vi registrerer inn for hver økt.  Dette er for deres egen del og ikke minst for å sikre godt 

smittevern. 

Hver klubb får tilvist merket område på tribunen og kaféen. 

Innsvømming vil foregå i oppgitte baner og tidspunkt  som oversendes sammen med heatlister på forhånd. 



 
 

 
 

I dusj og garderobe må det tilstrebes å holde 1 m avstand til andre. Det vil være garderobe- og dusjvakter som 

følger opp dette. Vi ønsker minst mulig aktivitet inn og ut av garderobene gjennom stevnet. Badstu er ikke i bruk 

under stevnet. 

Svømmerne tar sakene sine med i hallen, alle har fått tilvist plass. 

Premiene blir delt ut samlet til hver klubb etter stevnet søndag. Bestemannspremiene blir delt ut på premiepallen 

rett etter stevneslutt. 

Det blir ingen defilering på stevnet. Det blir innmarsj før siste heat på alle øvelser. Svømmerne som skal 

svømme i siste heat venter ved bane 1 / vendesiden 

  

Gjennomføring av start   

tas opp på lagledermøte 

 

Skulle utøvere eller andre bli syke eller utvikle symptomer under stevnet, er det viktig at man 

isoleres og reiser hjem så fort som mulig, og at sekretariatet blir underrettet. 

 


