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Kongstensvømmerne  
har gleden av å invitere dere til 

 

 

 

Kong Fredrik Outdoor Open 

Korona edition 6 juni 
Langbane i Friluftbadet i Gamle Fredrikstad 

 
 

Dette blir et offisielt stevne, med forbehold om 
smittevernregler lokale som regional.  

 
Dette kan bli avlyst/ flyttet på kort varsel! 

  
 

 
 

 
Bassenget: 
Bassenget er 50 m stålbasseng med 6 baner, ferskvann med temperatur 26 ºC.  
Helautomatisk tidtaking med resultattavle og livetiming.  
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Påmelding:  
Påmelding må være sendt oss senest   02.06.2021. 
Startkontingent: kr. 100,- pr. individuell øvelse 
 
Startkontingent faktureres i etterkant. 
 
Påmelding sendes via Medley.no eller e-mail: pamelding@kongstensvommerne.no  
 
Heatene vil bli satt opp etter bestetid uansett klasse. 
 
Startlister vil bli lagt ut på www.livetiming.no og ltmobil.medley.no  
Resultatlister og uni_r fil vil også bli lagt ut på livetiming.no umiddelbart etter stevnet. 
 
Av sportslige hensyn kan det bli endring i tidspunktene for stevnestart dersom påmeldingene 
tilsier det. Det vil bli gitt beskjed i god tid. Vi forbeholder oss retten til å begrense antall heat 
evt. stryke øvelser om påmeldingen tilsier det. 
 
 
Premiering: 
I individuelle øvelser vil det være gave-premier etter kupongprinsippet. 
 
 
  
Individuelle øvelser: 
1/3 premiering i hver årsklasse for jenter og gutter. (ikke 11-12) 
1/3 premiering for senior damer og herrer.  
Jenter/gutter født 2009-12 får en deltagerpremie uansett antall øvelser. 
 
Spørsmål 
Vedr. innbydelsen eller arrangementet rettes til: 
Stevneleder:  Bernt Gulbrandsen   stevne@kongstensvommerne.no    Mobil:  91 36 78 53 
Påmeldinger:              pamelding@kongstensvommerne.no  
 
Korona 

Norges Svømmeforbunds koronavettregler 

Idrettslaget/foreningen er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig 

forsvarlig måte. Dette krever et godt samarbeid mellom trenere/instruktører/frivillige, 

deltakere, foresatte og andre som er tilknyttet aktiviteten. 

Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet. De tre 

hovedprinsippene for å bremse smittespredning er: 

1. Syke personer skal holde seg hjemme 

2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 

3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer 

Se mer om hovedprinsippene under Smitteforebyggende tiltak i Helsedirektoratets 

smittevernveileder for idrett. Se også covid-19-forskriften (lovdata.no). 

 

NSF oppfordrer også alle klubber til å sette seg inn i Folkehelseinstituttets (FHI) råd for idrett 

og svømming, Helsedirektoratets regler for arrangementer og FHIs råd for arrangementer, 

samlinger og aktiviteter. 

 

mailto:pamelding@kongstensvommerne.no
http://www.livetiming.no/
mailto:stevne@kongstensvommerne.no
mailto:pamelding@kongstensvommerne.no
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Koronavettreglene til Norges Svømmeforbund oppdateres fortløpende som retningslinjer og 

anbefalinger fra myndighetene endres. 

 

Reglene er sist oppdatert 16.04.21 og gjelder fra 16.04.21. Endringslogg finner du her. 

 

NB! Norges Svømmeforbunds koronavettregler er basert på nasjonale retningslinjer. 

Klubbens kommune kan ha strengere regler som klubben må forholde seg til. Alle klubber 

må derfor også sette seg inn i sin kommunes koronavettregler.   
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Øvelser og tider:  
 
 

Søndag: 
Innsvømming: 08:00  
Stevnestart:  09:00  

 

Øv. nr. Gutter  

1 50 Fri Sr – 12  

2 100 Rygg Sr – 12  

3 200 Bryst Sr – 12  

4 100 Butterfly Sr – 12  

5 200 Medley Sr – 12  

6 50 Butterfly Sr – 12  

7 400 Fri Sr – 12  

PAUSE 

 Jenter   

8 50 Fri Sr – 12  

9 100 Rygg Sr – 12  

10 200 Bryst Sr – 12  

11 100 Butterfly Sr – 12  

12 200 Medley Sr – 12  

13 50 Butterfly Sr – 12  

14 400 Fri Sr – 12  

 
 
 


