
GIFFI sommerstevne 2021 

 
 

LI-HALLEN 

I henhold til NSFs lover og regler, inviterer Gjelleråsen Idrettsforening til GIFFI Sommerstevne i Li-

hallen/Nittedal 

Lørdag 5. juni 

 

  



I henhold til terminlisten og med NSFs godkjennelse GIF Svømming har gleden av å invitere 

svømmere født 2011 og tidligere til GIFFI Sommerstevne  2021 (approbert stevne) i Libadet, 

Birkelundsveien 68 B, 1480 Slattum i Nittedal,  lørdag 5. juni. Stevne er for klubber i Nedre Romerike 

( Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Nittedal og Aurskog Høland). 

 

Bassenget er 25m med 6 baner og vanntemperatur på ca. 27 grader. Det er elektronisk tidtaking.  

 

Covid 19 : 

Under de rådende omstendigheter er vi nødt til å ta følgende forhåndsregler: 

• Stevnet følger 1 meters regelen og er åpent for svømmere fra er for klubber i Nedre Romerike 

(Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Nittedal og Aurskog Høland) og utøvere født mellom 2001 og 

2011. 

• Arrangementet vil foregå uten publikum. 

• Vi kan ha maks 30 deltagere på hver avdeling, det innebefatter utøvere, trenere og lagledere. Vi 

• oppfordrer derfor alle klubber til og ha med seg kun en trener og ingen lagledere for å få plass til 

så mange svømmere som mulig. Gi beskjed på stevner.gifsvomming@gmail.com hvis dere ikke 

klarer å imøtekomme dette. 

• Da dette er en ny og uprøvd situasjon for GIF svømmeklubb som arrangør forbeholder vi oss 

retten til å stryke øvelser / årsklasser. Arrangør forbeholder seg retten til å justere påmelding 

etter de gjeldende smittevernregler på gjennomføringstidspunktet. Arrangør kan også foreta 

strykninger dersom dette er nødvendig for å kunne gjennomføre stevnet på en forsvarlig måte.  

• For å overholde 1-meters regelen vil det ikke være innsvømming.. 

• Mellom hver avdeling skal hallen tømmes for deltagere, trenere og lagledere slik at nødvendig 

• desinfisering kan utføres. 

• Eventuell ny informasjon om smittevernregler mm grunnet Covid-19 vil bli lagt ut på livetiming. 

• Det er derfor viktig at utøvere og trenere følger med på informasjonen som blir lagt ut helt opp 

mot stevnestart. 

• Hver klubb skal ha en smittevernansvarlig som er kontaktperson for sin klubb. Denne skal til 

enhver tid ha oversikt over hvem som er og har vært inne i svømmehallen.  

• Svømmere skal oppholde seg i hallen hvis de selv skal svømme i gjeldende økt. 

• Svømmerne skal forlate hallen så snart de er ferdige med sine øvelser. 

• Svømmerne skal ha minst mulig kontakt med svømmere fra andre klubber. 

• Svømmerne skal bruke minst mulig tid i garderobeanleggene. 



 

Klasseinndeling: 

 Stevnet er åpent for utøvere født 2011 -2001. Stevnet arrangeres i henhold til NSFs lover og regler.  

Påmelding og premiering: 

Samlet påmelding fra klubbene sendes fortrinnsvis i UNI_P format (fra medley.no/Victoria) til 

stevner.gifsvomming@gmail.com innen mandag 31. mai 2021. Alle påmeldinger kvitteres med e-

post. Ønske om etterpåmeldinger sendes samme e-postadresse som påmelding. Etterpåmeldinger 

tas inn hvis plass. 

Startkontingent kr. 100,- per individuell øvelse. 2011-klassen betaler kr. 100,- uavhengig av antall 

øvelser. Arrangør oppfordrer alle som ikke har oppnådd tid siste 12 mnd. til å melde seg på med 

stipulert tid slik §GE22A5 i generelle regler for idretten gir anledning til. For 200- og 400-meterne er 

påmeldingstid obligatorisk – påmeldte uten estimerte tider vil kunne bli avvist. 

Lagledermøte: 

Lagledermøte utgår da det ikke gis anledning til å ha med lagleder på dette stevne. Trenere som har 

spørsmål bes henvende seg til stevnekontoret som er åpent for spørsmål og henvendelser under 

hele stevnet. Strykninger registreres av klubbene selv på ltmobil.medley.no. Klubbene får tilsendt 

passord etter utløpt påmeldingsfrist. 

Kontaktpersoner: 

Påmelding: Louise Mifsud , e-post: stevner.gifsvomming@gmail.com mobil: 95057715  

Stevneleder: Anders Dahlen, e-post: anders.dahlen@gmail.com  mobil: 47417573 

Kafeteria: 

GIF vil på grunn av korona ikke ha salg av noen ferdigvarer. Ta med drikke og mat. 

  



 

Øvelsesoppsett 
Alle tidspunkter er estimater. Presist program vil foreligge når stevneoppsettet er klart 

Født 2009-2011 (10-12år) 

Stevnestart 0900  

Øvelse 1 Jenter 400 FRI Øvelse 2 Gutter 400 FRI 

Øvelse 3  Jenter 50 FLY Øvelse 4  Gutter 50 FLY 

Øvelse 5 Jenter 100 BRYST Øvelse 6 Gutter 100 BRYST 

 

Født 2007-2008 (13-14 år) 

Desinfisering av hall: 1130-1200 

Lunch: 1130-1230 

Antatt stevnestart: 1230-1430  

Øvelse 7 Jenter 400 FRI Øvelse 8 Gutter 400 FRI 

Øvelse 9 Jenter 100 FLY Øvelse 10  Gutter 100 FLY 

Øvelse 11 Jenter 200 BRYST Øvelse 12 Gutter 200 BRYST 

 

Født 2006 -2001 (15 år -20 år) 

Desinfisering av hall/pause: 1430-1515 

Antatt stevnestart: 1515-1745 

Øvelse 13 Jenter 400 FRI Øvelse 14 Gutter 400 FRI 

Øvelse 15 Jenter 50 FLY Øvelse 16 Gutter 50 FLY 

Øvelse 17 Jenter 200 MEDLEY Øvelse 18 Gutter 200 MEDLEY 

 

 


