
 

 

 

 

 

 

Hammerfest svømme og livrednings klubb ønsker 

velkommen til Isbjørn svøm HSLK Klubbcup 2021 i 

Isbjørnhallen lørdag 22 Mai. Stevnet som er åpent for 

lisensierte svømmere fra Hammerfest SLK arrangeres etter 

NSFs lover og regler.  

 

Koronavettregler: Vi følger til enhver tid regelsettet til NSF.  

Se link https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/  

 

Arrangør tar forbehold om endring av starttidspunkt/stevneoppsett ved stor 

deltagelse evt andre forhold som vanskeliggjør gjennomføring av 

smitteverntiltak. Arrangør tar også forbehold om å flytte klasser om 

nødvendig for gjennomføring. Maks antall deltakere pr avdeling er 50 stk .  

Smittevern: 

Arrangørs smittevernansvarlig under stevnet er Jørunn Iversen Holsbøe og kan 

kontaktes på post@hslk.no  eller mobil 98060988. 

 

Personer som ikke får delta på eller være tilstede under 

stevnet: 

Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på 

luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand. 

Personer som ikke følger de instruksjoner arrangør gir under stevnet. Vi forbeholder oss 

retten til å bortvise utøvere eller andre ved brudd på smittevernreglene. 
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Bassenget: 

Bassenget er 25 meter, klorvann og har 6 baner med bølgedempende baneskillere. 

Vanntemperatur: 27 grader. 

Stevnestart:  

Lørdag 22. Mai 2021:  

Formiddagsstevne starter klokken 1100.  

Ettermiddagsstevnet starter ca. Kl. 1400 

Inn svømming: kl. 1000 

Påmelding: Påmelding innen fredag 13.mai. 

 Det er viktig at alle deltakere som skal inn i hallen meldes inn ved påmeldingen (ikke kun 

svømmere). Det vil IKKE være åpent for publikum  

Overdommer under dette stevnet er Mone Holm Borck 

Klasseinndeling:  

Arrangeres for svømmere fra 9 år (født 2012) og eldre til og med 2002 pga 

korona restriksjoner. Konkurransen er åpen for lisensierte svømmerne fra 

Hammerfest SLK. 

Deltager premie til alle. 

Tidtaking:  

Det er elektronisk tidtaking. HSLK bruker Victoria resultatservice.   

Spørsmål kan rettes til: 

Stevneleder Jørunn Iversen  mob. 98060988 epost: post@hslk.no 

Rune Hattrem   mob. 91768920 epost: Rune@hslk.no 
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2 avdelinger 

1 100 im 

2 200 fri 

3 50  bryst 

4 100 rygg 

5 50 fly 

6 200 bryst 

7 100 fri 

Pause 

  

8 200 rygg 

9 800 fri 

10 100 bryst 

11 200 im 

12 50 rygg 

13 100 fly 

14 50 fri 

 


