
 
Øyane Open 2021 

 

Øyane SK inviterer til approbert stevne i Askøyhallen 19. – 20. juni 2021. 
Bassenget er 25 m og holder ca. 27 °C. Det har 5 baner med bølgebrytende 
baneskillere. Det blir konkurrert i 3 baner, der vi mikser gutter og jenter. Det 
blir manuell tidtaking. Øyane Open arrangeres etter NSFs lover og regler.  

Påmelding: sendes på mail til rr@oyanesvomming.no som uni_p fil eller direkte 
inne på medley.no, innen onsdag 16 juni. 

Etteranmelding: ingen etteranmelding. 
Strykninger: strykninger leveres på̊ mail innen oppvarmingsstart begge dager. 
Klasser: Øyane Open er åpent for svømmere født, gutter 2002-2012 og jenter 
2003 - 2012. Det konkurreres i følgende klasser:  

• Jenter 2003-2012/Gutter 2002-2012.  
• Funksjonshemmede S1-S14, SB1-SB14 og SM1-SM14  

Praktisk informasjon:  

• Innsvømming kl.11:00 begge dager  
• Stevnestart: kl.12:00 begge dager  

Informasjon rundt smittevern og Covid-19:  

Øyane SK vil gjennomføre arrangementet i tråd med de til enhver tid gjeldende 
smittevernregler som lokale og nasjonale myndigheter fastsetter, og de 
anbefalinger som NSF gir. Stevnet er begrenset til klubber fra nærliggende 
kommuner utenfor Bergen. Dette fordi antallet utøvere må begrenses, og vi 
ønsker da å gi et tilbud til de som ikke har fått anledning til å delta på 
approbert kortbanestevne tidligere i vår. 

Som arrangør forbeholder vi oss retten til å sette en maksgrense på̊ antall 
deltakere hvis det blir nødvendig. Det blir ingen tilskuere.  

Øyane SK vil holde deltakende klubber løpende orientert ved overnevnte 
forhold.   

Kontaktinformasjon: Ronny Roberts, 922 45 402 eller rr@oyanesvomming.no  



 
 
 

Øvelsesoppsett 
 
 
Lørdag 19. juni kl. 12.00: 
 
1.  200 IM   mix 
2.  200 fri    mix 
3.  100 fly    mix 
4.  50 fly   mix 
5.  100 rygg   mix 
6.  200 rygg   mix 

 
Søndag 20. juni kl. 12.00: 
 
7.  400 fri   mix 
8.  100 fri   mix 
9.  100 bryst    mix 
10.  200 bryst   mix 
11.  100 IM   mix 
12.  50 fri    mix 

 
 
Stevnet vil bli gjennomført med blandede heat av gutter og jenter, og svømmes 
på 3 baner.  
 
 
 

 
 


