
 

 

 

 

Velkommen til Tromsø svømmeklubbs 

Internstevne juni 2021 

Lørdag 12. og søndag 13. juni 
 

 

 

  



Etter NSFs lover og regler ønsker Tromsø Svømmeklubb velkommen til approbert stevne på 

Tromsøbadet for utøvere på A-, B-, C-, D, E1, E2, hai og delfin 1, delfin 2 og delfin 3. Bassenget er 25 

m langt og det approberte stevnet kjøres på minimum 4 baner. Vanntemperaturen er på ca. 27 

grader. Vi håper alle ønsker å delta på sesongens siste internstevne! 

Smittevern 
Under de rådende omstendighetene er vi nødt til å ta følgende forholdsregler:  

1. Sykepersoner skal holde seg hjemme. 

2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 

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

·        Arrangementet vil foregå uten publikum  

·        Maks 100 deltakere. Dette inkluderer trenere og ledere.  

·        Vi tar forbehold om endringer i forhold til covid 19.  

·        Vi anbefaler alle å ta idrettens koronavettkurs:   

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettkurs/ 

Ved deltakelse på stevnet må man være i hallen helt til man er ferdig med sin siste øvelse pr dag. 

Man kan altså ikke svømme en øvelse deretter reise hjem for så å komme tilbake.  

Smittevernregistrering trenere, dommere og frivillige: 

Alle trenere, dommere og andre som ikke er utøvere må registrere seg på følgende link for 

smittesporing: https://medley.no/sv/default.aspx?kode=NGH3787 

All informasjon slettes på linken 14 dager etter arrangementsdato. 

Stevnestart/innsvømming 

Lørdag: 
Oppmøte A/B/C/D 11.30 

Oppmøte E1/E2/Hai og 
delfingruppene 

11.45 

Innsvømming 12.00-12.45 

Stevnestart 13.00 

Stevneslutt ca 18.00 

Det vil også være en pause midt i økten på lørdag, nøyaktig hvor lang denne er kommer vi tilbake til 

når tidsskjemaet er ferdigstilt.  

 

Søndag: 
Oppmøte A/B/C/D 05.45 

Oppmøte E1/E2/Hai og 
delfingruppene 

06.00 

Innsvømming 06.00-06.45 

Stevnestart 07.00 

Stevneslutt ca 09.00 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettkurs/
https://medley.no/sv/default.aspx?kode=NGH3787


Klasseinndeling 
Stevnet er åpent for alle utøvere født 2012 og eldre (til og med 19 år) i tillegg til klubbens utøvere i 

kategorien toppidrettsutøvere.  

Ta også med TSK-klær så blir det ekstra god klubbstemning :)  

Dugnad 
Stevnet er uten publikum, det vil at foreldre som ikke er satt opp på arbeidsoppgaver, ikke kan 

komme i svømmehallen. Det er behov for foreldre som kan stille som dommere, bassengvakter, 

garderobevakter, dørvakt, tribunevakt og evt. tidtakere (avhenger av antall dommere). For å melde 

seg til dugnad send mail til karin.eilertsen@gmail.com 

Info om stevnet 
Under stevnet kommer vi til å bruke helsegarderobene, noe som betyr at vi må gå inn porten til 

kjelleren som er på Nord-siden av Tromsøbadet, mot Tromsøhallen. Alle må dusje hjemme før de 

kommer da mulighetene for å dusje på Tromsøbadet er begrenset. Helsegarderoben er en 

fellesgarderobe så husk å gå inn i båsene før du skifter. Vi vil ha egne inndelte områder på tribunen 

for utøverne fordelt etter gruppe.  

Påmelding 

Vi begrenser antallet øvelser til maks 4 pr utøver.  

Vi anbefaler å snakke med gruppetrener før dere melder dere på. For utøvere som er relativt ny på 

det å konkurrere anbefaler vi følgende øvelser: 50 fri, 100 rygg, 100 fri, 50 rygg. Hvis utøverne synes 

dette er for lite utfordrende kan man eventuelt prøve seg på 100 IM, 50 bryst, 50 butterfly eller 200 

fri. Men hvis man skal prøve på de 4 siste øvelsene anbefaler jeg å snakke med gruppetrener først.  

Jeg anbefaler også alle å se på siden med informasjon om konkurranser hvor det står mer om de 

generelle svømmereglene for de ulike øvelsene: https://www.tsksvomming.no/konkurranse/info-

om-konkurranser  

Anbefaler også at man ikke velger øvelser som er rett etter hverandre, med mindre det er pause 

mellom.  

Påmeldingsfrist onsdag 9. juni 18.00. Vi tar ikke etteranmeldinger til denne konkurransen.  

Påmeldingen slettes etter 2 timer hvis den ikke er betalt.  

Link til påmelding: https://app.rubic.no/Public/Events/1966  

Premiering 
Deltakerpremie til alle.  

 

Lisens, treningsavgift og medlemskontingent 
Alle må huske å fikse lisens før de kan delta. Husk at om det kun står registrert er den ikke betalt. 

Se informasjon om lisens her: https://www.tsksvomming.no/konkurranse/info-om-konkurranser  

Har du aldri hatt lisens før, ta kontakt med magnus@tsksvomming.no så oppretter jeg dette til deg. 

Treningsavgift og medlemskontingent må også være betalt før man kan delta på internstevnet. 

mailto:karin.eilertsen@gmail.com
https://www.tsksvomming.no/konkurranse/info-om-konkurranser
https://www.tsksvomming.no/konkurranse/info-om-konkurranser
https://app.rubic.no/Public/Events/1966
https://www.tsksvomming.no/konkurranse/info-om-konkurranser
mailto:magnus@tsksvomming.no


Øvelsesoppsett 

Øvelsesoppsett internstevne TSK juni 2021 

Lørdag 13.00 

Økt 1 

Øvelse nr Øvelse Kjønn 

1 100 butterfly Jenter 

2 100 butterfly Gutter 

3 50 fri Jenter 

4 50 fri Gutter 

5 800 fri Jenter 

6 800 fri Gutter 

7 100 IM Jenter 

8 100 IM Gutter 

9 200 bryst Jenter 

10 200 bryst Gutter 

11 100 rygg Jenter 

12 100 rygg Gutter 

Pause 60 minutter (nøyaktig lengde kommer vi tilbake til, dette 
avhenger av deltakelse)  

Økt 2 

13 100 fri Jenter  

14 100 fri Gutter  

15 400 IM Jenter  

16 400 IM Gutter  

17 200 rygg Jenter  

18 200 rygg Gutter  

19 200 fri Jenter  

20 200 fri Gutter  

21 100 bryst Jenter  

22 100 bryst Gutter  

23 50 butterfly Jenter  

24 50 butterfly Gutter  

Søndag 07.00  

Økt 3 

25 400 fri Jenter  

26 400 fri Gutter  

27 50 rygg Jenter  

28 50 rygg Gutter  

29 200 IM Jenter  

30 200 IM Gutter  

31 50 bryst Jenter  

32 50 bryst Gutter  

 


