
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

LRK SOMMERSTEVNE 
 

SANDBEKKHALLEN 
 

12. – 13. JUNI 2021 

  

 

LRK Sommerstevne – Internstevne på Nedre Romerike 
 
Innbydelse 
I henhold til terminlisten og med NSF’s godkjennelse inviterer Lørenskog-Rælingen 
Kappsvømmingsklubb til approbert stevne i Sandbekkhallen lørdag 12. juni og søndag 13.juni 2021. 



Bassenget er 25m med 6 baner og vanntemperatur på ca. 27 grader. Det er elektronisk tidtaking. 
Stevnet arrangeres i henhold til NSF’s lover og regler. 

Klasseinndeling 
2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, og senior 
Stevnet er åpent for parasvømmere i egne klasser i henhold til NSF sitt regelverk.  
Startlister, heatlister og resultater legges ut på www.livetiming.no. 

Påmelding  
Påmeldingen sendes på UNI_P - format til stevne@lrk.no innen lørdag 5. juni 2021 kl. 23.59.  
NB: Merk mailen med hvilken klubb og hvilket stevne påmeldingen gjelder for. Vi forbeholder oss 
retten til å stryke øvelser ved liten deltagelse. 

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. Det legges ikke opp til adgang for publikum på 
stevnet. Klubbene bes begrense antall trenere som deltar. 

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.  

Etteranmeldinger godtas i ledige baner frem til og med lagledermøtet mot dobbel startkontingent. 
Strykninger leveres så tidlig som mulig, gjerne dagene før stevnestart. Strykninger og lagoppsett 
leveres på ltmobil.medley.no fortløpende og så snart som mulig. Dette kan utføres på en smarttelefon, 
iPad eller PC. Klubbene vil få utdelt passord ved påmelding og på lagledermøte. Gebyrer og avgifter 
kan bli innkrevd i henhold til NSF sine lover. 

Begrensninger 
• 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 ikke oppholde seg i hallen hvis de selv ikke 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. 

• Mellom hver avdeling skal hallen tømmes for deltagere, trenere og evt lagledere slik at 
nødvendig rengjøring og desinfisering kan utføres. 

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.  

Etteranmeldinger godtas i ledige baner frem til og med lagledermøtet mot dobbel startkontingent. 
Strykninger leveres så tidlig som mulig, gjerne dagene før stevnestart. Strykninger og lagoppsett 
leveres på ltmobil.medley.no fortløpende og så snart som mulig. Dette kan utføres på en smarttelefon, 
iPad eller PC. Klubbene vil få utdelt passord ved påmelding og på lagledermøte. Gebyrer og avgifter 
kan bli innkrevd i henhold til NSF sine lover. 

 

 

Dommere (egne koronaregler) 

http://www.livetiming.no/
mailto:stevne@lrk.no


• Stevnet kjøres uten egne tidtakere for å begrense antall funksjonærer, dommere fungerer 
som tidtakere.  

• Det skal være 1 dommer pr bane på startsiden, og 1 dommer pr 2 baner på vendesiden. Det 
må i tillegg være minimum 1 måldommer (ved elektronisk tidtaking, ellers 2) og 1 
teknikkdommer (ved 1-3 baner ellers 2 teknikkdommere), i tillegg til overdommer og starter. 
Ved flere baner må det legges til rette for et forsvarlig antall dommere. Det må også være en 
tidtakersjef som er dommer.  

• Dersom det ikke er mulig å få til autoriserte overdommere og startere kan erfarne dommere 
bekle disse rollene.  

• Dommere og stevnekomite telles ikke ift. antallsbegrensninger. Dersom arrangørklubb ikke 

har tilstrekkelig med egne dommere kan dommere fra andre kommuner benyttes. 

• Vi oppfordrer dommere fra påmeldte klubber til å delta 

Smittevern og Pandemihåndtering 
• NSFs koronavettregler følges, se: https://svomming.no/nyheter/norges-svommeforbunds-

koronavettregler/  

• Risikoanalyse for smittevern som tilfredsstiller lokale og nasjonale krav gjennomføres. 

• Stevnet skal gjennomføres innenfor de til enhver tid gjeldene lokale og nasjonale 
smittevernregler. 

Innsvømming 

• Før hver økt. Det vil bli satt opp egen plan for praktisk gjennomføring av innsvømming.  

Kontaktpersoner  
• Stevneleder: Raymond Rasch, epost: raymond.rasch@me.com Tlf: 90172628 

Premiering 
• 1/3 premiering i hver øvelse og klasseinndeling. Gavekort i ulike valører fra 2010 og eldre. 

• Deltakerpremie til alle i årsklassene 2009 til 2011.   
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Øvelsesutvalg og rekkefølge  
• Øvelser kan strykes og økter kan slås sammen.  

• Øvelsesoppsett lastes ned fra medley.no 

Avdeling 1 – lørdag 12 juni, start 09:00  
Innsvømming fra 08:00. Lagledermøte 08:00. 

 Avdeling 2 – Lørdag 12.juni, start 13:00 
Innsvømming fra 12:00.  

Øvelse nr Distanse Klasse  Øvelse nr Distanse Klasse  
1. 400m fri Jenter 2008 - 2011  15. 400m fri Jenter 2007 oe 

2. 400m fri Gutter 2008 - 2011  16. 400m fri Gutter 2007 oe 

3. 100m 
rygg 

Jenter 2008 - 2011  17. 100m 
rygg 

Jenter 2007 oe 

4. 100m 
rygg 

Gutter 2008 - 2011  18. 100m 
rygg 

Gutter 2007 oe 

5. 50m 
bryst 

Jenter 2008 - 2011  19. 50m 
bryst 

Jenter 2007 oe 

6. 50m 
bryst 

Gutter 2008 - 2011  20. 50m 
bryst 

Gutter 2007 oe 

7. 100m fri Jenter 2008 - 2011  21. 100m fri Jenter 2007 oe 

8.                     100m fri Gutter 2008 - 2011  22. 100m fri Gutter 2007 oe 

9. 50m 
butterfly 

Jenter 2008 - 2011  23. 50 
butterfly 

Jenter 2007 oe 

10. 50m 
butterfly 

Gutter 2008 - 2011  24. 50 
butterfly 

Gutter 2007 oe 

11. 200m 
bryst 

Jenter 2008 - 2011  25. 200m 
bryst  

Jenter 2007 oe 

12. 200m 
bryst 

Gutter 2008 - 2011  26. 200m 
bryst 

Gutter 2007 oe 

13. 50m rygg Jenter 2008 - 2011  27. 50m rygg Jenter 2007 oe 

14. 50m rygg Gutter 2008 - 2011  28. 50m rygg Gutter 2007 oe 

 

 



Avdeling 3 – søndag 13 juni, start 09:00  
Innsvømming fra 08:00. Lagledermøte 08:00. 

 Avdeling 4 – Søndag 13.juni, start 13:00 
Innsvømming fra 12:00.  

Øvelse 
nr: 

Distanse Klasse:  Øvelse 
nr: 

Distanse: Klasse:  

29. 200m IM Jenter 2008 - 2011  39. 800m fri Jenter 2007 oe 

30. 200m IM Gutter 2008 - 2011  40. 800m fri Gutter 2007 oe 

31. 100m 
butterfly 

Jenter 2008 - 2011  41. 200m IM Jenter 2007 oe 

32. 100m 
butterfly 

Gutter 2008 - 2011  42. 200m IM Gutter 2007 oe 

33. 100m bryst Jenter 2008 - 2011  43. 100m 
butterfly 

Jenter 2007 oe 

34. 100m bryst Gutter 2008 - 2011  44. 100m 
butterfly 

Gutter 2007 oe 

35. 50m fri Jenter 2008 - 2011  45. 100m  bryst Jenter 2007 oe 

36.                     50m fri Gutter 2008 - 2011  46. 100m bryst Gutter 2007 oe 

37. 200m rygg Jenter 2008 - 2011  47. 50 fri Jenter 2007 oe 

38. 200m rygg Gutter 2008 – 2011  48. 50 fri Gutter 2007 oe 

     49. 200m rygg Jenter 2007 oe 

     50. 200m rygg Gutter 2007 oe 

 

  

 

Ankomst 
Ankomst til Sandbekkhallen via riksvei 159. Avkjøring retning Løvenstad - Blystadlia mellom Lørenskog 
og Lillestrøm. Hallen ligger i tilknytning til Sandbekken ungdomsskole i Rælingen kommune. Hallen er 
godt synlig fra Blystadveien, med innkjøring via Tiurveien, 2006 Løvenstad.  

Adressen er: Blystadvegen 12, 2006 LØVENSTAD 

 



 

 

Parkering 
Det er mulighet for parkering utenfor svømmehallen, men de steder det er merket opp med hvitt er 
det ikke lov til å parkere. Dette er fordi ved en nødssituasjon, så skal det være en fri passasje inn til 

hallen - en såkalt angrepsvei. Det er også merket rundt et kumlokk, som er en brannkum. 
Brannkummen må være tilgjengelig i tilfelle brann. Det er også mulighet å parkere ved fotballbanen 
på andre siden av Blystadveien.  

 

Velkommen til Sandbekkhallen! 
 

 
Eventuelle spørsmål besvares på epost til stevne@lrk.no.  
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