
 

 

 

INNBYDELSE TIL:  

Sortland Svømme og Livredningsklubb har gleden av å invitere til 

Klubbstevne/ vår stevne 5.- 6. juni 2021 – Sortland svømmehall. 

Med NSFs godkjennelse og etter NSFs lover og regler har Sortland Svømmeklubb gleden av å 

invitere til klubbstevne/Corona stevne lørdag 5. juni og søndag 6. juni 2021. Konkurransen er 

åpen for lisensierte svømmerne fra Sortland Svømme og Livredningsklubb.  

 

Begrensninger: 

• Arrangementet vil foregå uten publikum. 

• Svømmerne skal ha minst mulig kontakt med andre svømmere. 

• Kun svømmere, trenere, lagleder og funksjonærer får adgang til anlegget 

• Personer som ikke får delta på eller være til stede 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: 

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

smittevernreglene  

Sted: Sortland svømmehall 

• Etter hver økt vil bassengområde og garderobene bli vasket ned Stevnet vil 

gjennomføres etter gjeldende smittevernregler.  

• Ved ankomst hallen skal alle sjekkes inn ved hovedinngangen, kun de som er meldt 

inn på̊ forhånd får tilgang til hallen. Håndsprit vil være plassert forskjellige plasser 

inne på̊ bygget.  

 

Innsvømming : 

Lørdag 5. juni kl. 1200 og Søndag 6. juni kl. 1200 

Stevnestart: 

Lørdag 5. juni 2021 klokken 13:00 og Søndag 6. juni 2021 klokken 13:00  

Maks antall deltakere pr avdeling er 50 stk. inkl. trenere 



 

 

Stevne detaljer: 25m basseng, kloret ferskvann, 6 baner, temperatur ca. 27 grader. 

Stevne blir kjørt på 3 baner. 

Tidtaking: Manuell tidtaking. 

Startkontingent: Det er ingen deltakeravgift for utøverne på stevnet. 

Klasser: Arrangeres for svømmere fra 9 år (født 2012) og eldre. 

Premiering: 1/3-premiering i forhold til antall påmeldte i hver øvelse. Arrangeres for 

svømmere fra 9 år (født 2012) og eldre. Konkurransen er åpen for lisensierte svømmerne fra 

Sortland Svømme og Livredningsklubb. 

Servering: Pga. koronasituasjonen vil det ikke være åpen cafe og vi oppfordrer derfor alle 

svømmere til å ta med egen mat og drikke.  

Kontakt: Har dere spørsmål om stevnet, ta kontakt med Espen Lundbakk tlf: 95892637. 

 

Øvelses oppsett 

Lørdag 5 juni Søndag 6 juni 

  

1. 400 IM Damer/Jenter 14. 400 fri Herrer/Gutter 

2. 400 IM Herrer/Gutter 15. 400 fri Damer/Jenter 

3. 200 fri Damer/Jenter 16. 50 fri Herrer/Gutter 

4. 200 fri Herrer/Gutter 17. 50 fri Damer/Jenter 

5. 50 rygg Damer/Jenter 18. 100 bryst Herrer/Gutter 

    6. 50 rygg Herrer /Gutter 19. 100 bryst Damer/Jenter  

7. 100 IM Damer/Jenter       Pause 45 min 

8. 100 IM Herrer/Gutter 20. 50 butterfly Herrer/Jenter 

    Pause 45 min 21. 50 butterfly Damer/Jenter 

9. 50 bryst Damer/Jenter 22. 200 IM Herrer/Gutter 

10. 50 bryst Herrer/Gutter 23. 200 IM Damer/Jenter 

11.  100 rygg Damer/Jenter 24. 50 fri Mix stafett 

12. 100 rygg Herrer/Gutter  

13. 50 fri Mix stafett  
 

 

 

  


