
 



Varodd SK og Vågsbygd SLK inviterer i år til  

Aquarama Open – Corona edition 5. – 6. juni 2021. 

Med bakgrunn i Covid -19 situasjonen, vil stevnet i hovedsak være for klubber tilknyttet 

Agder svømmekrets. Vi håper på et godt arrangement som gir gode opplevelser for utøvere, 

trenere og ledere. Aquarama ligger i sentrum, midt på Bystranda med kort avstand til alle 

hoteller, tog, flybuss osv. 

Bassenget har 10 langbaner med Omegapaller. Det benyttes elektronisk tidtaking, og stevnet 

kan følges på www.livetiming.no.  

 

 

Stevnet arrangeres i henhold til Norges svømmeforbunds lover og regler. 

 
Påmelding sendes senest 28. mai til: 
Marcus Olsen 
E-mail: marcus@ksa.no 
 
Startkontingent 
Kr. 100,- pr. individuelle start.  

            Klasse 2011/2012 betaler 100 kr. Uavhengig av antall øvelser. 
  
 Etteranmelding i ledige baner godtas mot dobbel startkontingent. 

 
           Startkontingenten betales til konto. 3060 34 41857. 
           Merk tydelig AQ Open «klubb».  Startkontingent må betales innen 28. mai. 
            
 
Slik det ser ut i dag, vil det ikke være mulighet for publikum på stevnet. Ønsker du å stille 
som dommer – ta kontakt med Lise på lise.e.straedet@live.no  
 
Stevnekontoret vil være åpent fra fredag 4. juni kl. 18.00. Ber om at klubbene sender opp  
EN lagleder for å hente inngangsbånd og heatlister til sin klubb. 
 
Det legges ikke opp til noe lagledermøte. Eventuelle strykninger/etteranmeldinger sendes til 
Marcus Olsen marcus@ksa.no 

 
 
Lørdag 5. juni er vi med på «hele Norge svømmer» som er samarbeidssatsing mellom 
NRK, Redningsselskapet og Norges Svømmeforbund. For mer info  
Om «Hele Norge svømmer» - Hele Norge svømmer (helenorgesvommer.no) 

 
  
 
          For informasjon før stevnet: 
 Caroline Thorstensen 
 Tlf: +47 47 63 42 34 
 E-mail: caroline@vslk.no  

 
 
NB! Arrangør tar forbehold om endringer. 
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KLASSER 
 
Stevnet gjennomføres med følgende klasser: 
 
For damer                                          For herrer 
Klasse A = 2005 – senior                   Klasse A = 2005 – senior 
Klasse B = 2006 – 2010                     Klasse B = 2006 – 2010 
Klasse C = 2011 – 2012                     Klasse C = 2011 – 2012  
 

 
 
STEVNESTART 
 
Lørdag  kl. 08.00     
 
Søndag kl. 08.00  
 

 
 
INNSVØMMING 
 
Lørdag 5. juni             kl. 07.00-08.00 
    
Søndag 6. juni kl. 07.00-08.00 
 
 

 
 
PREMIERING 
 
Individuelt 1/3 premiering i alle klasser.  
Deltakerpremier til alle deltakere i klasse 2009, 2010, 2011 og 2012 
De to yngste klasser vil etter regelverket ikke bli rangert og mottar kun deltakerpremien. 

 
 
BESPISNING 
 
Det vil også være mulig å bestille sandwicher til lunsj lørdag, og til søndag: 
Hentes i sekretariatet av lagleder 
Pris på sandwich: 90kr 
Bestilling sendes til lise.e.straedet@live.no  
 
 
 

KONTAKTPERSONER 
 
Stevneleder 
Petter Bratland, khoeig@online.no +47 90 08 63 43 
 
Stevnekontor: 
Randi Rypestøl, randiryp@gmail.com  +47 91 86 46 02 
 

mailto:lise.e.straedet@live.no
mailto:khoeig@online.no
mailto:randiryp@gmail.com


ØVELSER 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   Velkommen til Aquarama Open 2021 – Corona Edition. 
 
 
 


