
 
 

                                     

 

 

 

 

Innbydelse til 

Fjordkraft Open 
på Tromsøbadet 

 

 

2. til 3. oktober 2021 
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Tromsø svømmeklubb inviterer til Fjordkraft 

Open i Tromsøbadet lørdag 2. og søndag 3. 

oktober 2021. Fjordkraft Open er et åpent 

stevne som arrangeres etter NSFs lover og 

regler. Stevnet er åpent for svømmer fra 9 år 

og eldre, samt parasvømmere. 

 

Bassenget er et kloret ferskvannsbasseng. Det 

er 25 meter langt og har 8 baner med 

bølgebrytende banetau og «OL-paller» med 

reaksjonstid. Vanntemperatur er 27 grader 

celsius. 

Stevnet gjennomføres med elektronisk 

tidtaking og livetiming. 

Restriksjoner i forbindelse med 

Covid-19 
Vi tar forbehold om endringer av 

arrangementet knyttet til nasjonale eller 

lokale regler knyttet til covid- 19. Som 

arrangør forbeholder vi oss retten til å sette 

en maksgrense på antall deltagere og tilskuere 

på arrangementet basert på smittevernregler 

på arrangementsdatoen. Dersom dette skulle 

bli aktuelt, så vil stevneansvarlig ha 

suverenitet om hvordan utvelgelsen gjøres. 

Per i dag er det usikkert om publikum kan få 

adgang til arrangementet.  

Endringer kan måtte gjennomføres med kort 

frist. Det vil bli gitt informasjon om dette så 

tidlig som mulig og senest under 

lagledermøtet. 

Generelle smitteverntiltak vil fortsatt gjelde: 

1. Syke personer skal holde seg hjemme 

2. God hånd- og hostehygiene og forsterket 

renhold 

3. Holde minst 1 meters avstand og redusere 

kontakt mellom personer 

I tillegg ber vi om at personer som kommer fra 

områder med høyt smittetrykk ikke deltar på 

stevnet. Høyt smittetrykk er kommuner med 

strenge lokale tiltak regulert gjennom covid-

19-forskriften kapittel 5A til 5C eller gjennom 

tilsvarende lokal forskrift. 

Stevnestart  
Lørdag 2. oktober: 

Formiddagsstevne starter klokken 10:00  

Ettermiddagsstevnet starter klokken 15:00 

 

Søndag 3. oktober: 

Formiddagsstevnet starter klokken 09:00 

Ettermiddagsstevnet starter klokken 13:00 

 

Innsvømming 
Lørdag 2. oktober: 08:00 - 09:45 

Søndag 2. oktober: 07:15 – 08:45 

Det vil være mulighet for utsvømming 

underveis på stevnet. Hver klubb er ansvarlig 

for å passe på egne svømmere under 

utsvømming. 

 

Lagledermøte 
Lagledermøte lørdag klokken 08:30 

Dommermøte 
Dommermøte 45 minutter før stevnestart 

begge dager. Vi har behov for flere dommere 

og oppfordrer også dommere fra andre 

klubber til å melde seg.  

Gi beskjed via e-post til 

merete.eriksen@pwc.com dersom dere har 

dommere som kan stille på stevnet. 

mailto:merete.eriksen@pwc.com
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Heatbegrensinger m.m. 
Vi oppfordrer til at alle meldes på med tid.  

Hvis offisiell tid fra approbert stevne i 

perioden 23. september 2019 til 22. 

september 2021 finnes skal denne oppgis, hvis 

ikke benyttes stipulert tid slik GE19.1.5 gir 

anledning til.   

Av hensyn til forsvarlig stevneavvikling 

forbeholder vi oss retten til å begrense 

deltakelsen. 

4 x 50 medley mix svømmes som mix-stafett, 

med 2 damer/jenter og 2 herrer/gutter på 

hvert lag.  

Påmelding  
Påmeldingfrist er 22.09.2021.  

Påmelding sendes via e-post til 

stevne@tsksvomming.no. Vi ber om at 

påmelding merkes i emnefeltet med 

Påmelding FO2021 <din klubb> 

Vi ber om at påmeldingen skjer elektronisk via 

påmeldingsfilen (UNI_P). 

NFS sitt påmeldingsskjema kan også brukes. 

Skjemaet må inneholde svømmerens navn, 

fødselsår, øvelsesnummer og øvelse samt 

svømmeren sin tid på øvelsene. 

Husk å oppgi kontaktperson med 

telefonnummer. 

 

Etteranmelding godtas i ledige baner fram til 

én time før stevnestart lørdag, mot dobbel 

startkontingent. 

 

Strykning av påmeldte svømmere og oppsett 

av stafettlag meldes fortrinnsvis elektronisk på 

stevnets livetiming-side eller til e-post 

stevne@tsksomming.no  

 

Startavgift  
Startkontingent kr 100,- pr. individuelle start 

og kr 200,- pr. lagstart. For de to yngste 

årsklassene er startavgiften kr 100,- uansett 

antall starter.  

Startkontingent faktureres i etterkant av 

stevnet. Fakturaadresse og e-post må oppgis 

ved påmelding.  

Klasser 
Herrer / Gutter:  

Senior - 2002,2003,2004,2005,2006,2007, 

2008,2009,2010,2011,2012.  

Damer / Jenter:  

Senior - 2003,2004,2005,2006,2007,2008, 

2009,2010,2011,2012. 

Vi har egne klasser for parasvømmere etter 

NFS’s sine lover.  Klassen må spesifiseres i 

påmeldingen for hver enkelt øvelse. 

Premiering 
Det vil bli 1/3 premiering i hver årsklasse fra 

2010 og eldre. Årsklasse 2009, 2010 og 2011, 

og 2012 premieres også med deltakerpremie. 

Årsklasse 2011 og 2012 vil ikke bli rangert på 

resultatlistene. 

Det gis premier for beste dame-, herre, og 

parasvømmer. Vinneren beregnes ut fra 

høyest poengsum på en øvelse, i henhold til 

FINA’s poengtabell. Premieringen av beste 

parasvømmer skjer etter beregning gjennom 

“australsk modell”.  

Kafè 
Tromsøbadet vil ha åpen kafe under hele 

stevnet. De tilbyr frisk, sunn og delikat mat. 

 

 

mailto:stevne@tsksvomming.no
mailto:stevne@tsksomming.no
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Parkering og ankomst  
Utenfor Tromsøbadet er det 100 

parkeringsplasser. Det er inkludert handikapp 

og el-bil parkering. I tillegg finnes det 

parkering utenfor Turnhallen og mellom 

Tromsøbadet og Tromsøhallen. Det er også 

mulig å parkere ved Fløyahallen. 

Parkeringsavgift tilkommer.  

Det er gratis å parkere mellom Grønnåsen 

ungdomsskole og Breivang Videregående 

skole. Her er det 5 minutter å gå opp til 

Tromsøbadet.  

Rute 20 og 24 stopper på Dramsvegen 

(Templarheimen). Gåturen fra busstoppet til 

Tromsøbadet tar ca. 5- 10 min. 

Bruk av Tromsøbadets lek og 

velværeavdeling 
Deltakeravgift dekker kun adgang til 

idrettsbassenget under arrangementet.  

Ønskes bruk av de øvrige bassengene, må det 

kjøpes egen billett hos Tromsøbadet.  

På grunn av smittevernhensyn er det 

forhåndsreservasjon av plass i helgene. 

www.tromsobadet.no/aktuelt/plassreservasjo

n_tromsobadet 

 

 

 

Kontaktinformasjon 
E-post: stevne@tsksvomming.no 

Stevneleder 

Karin Eilertsen (tlf 90549546) 

Smittevernansvarlig 

Ingrid Sørslett (tlf 97147449) 

 

Overnatting 
Skoleovernatting utgår. Overnatting må i år 

ordnes av hver enkelt klubb. 

Norges svømmeforbund og Norges 

Idrettsforbund har egne hotellavtaler som kan 

benyttes. Se 

https://svomming.no/forbundet/klubbdrift/or

ganisasjon/stotteordninger/rabattkoder/ 

Tromsø svømmeklubb har i tillegg avtale med 

følgende Nordic Choice Hotels med Go-

Sportive priser, se vedlegg.  

 

 

 

 

 

Velkommen til herlige dager i Tromsøbadet! 

  

http://www.tromsobadet.no/aktuelt/plassreservasjon_tromsobadet
http://www.tromsobadet.no/aktuelt/plassreservasjon_tromsobadet
mailto:stevne@tsksvomming.no
https://svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/stotteordninger/rabattkoder/
https://svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/stotteordninger/rabattkoder/


   
 

                                     

Øvelsesoppsett 
 

Lørdag formiddag 

Øv.nr. Øvelse 

1 400 fri herrer/gutter 

2 400 fri damer/jenter 

3 50 butterfly herrer/gutter 

4 50 butterfly damer/jenter 

5 100 medley herrer/gutter 

6 100 medley damer/jenter 

PAUSE 10 MINUTTER 

7 200 butterfly herrer/gutter 

8 200 butterfly damer/jenter 

9 50 bryst herrer/gutter 

10 50 bryst damer/jenter 

11 200 fri herrer/gutter 

12 200 fri damer/jenter 

PAUSE 10 MINUTTER 

13 4 x 50 medley mix 

 

Lørdag ettermiddag 

Øv.nr. Øvelse 

14 200 rygg herrer/gutter 

15 200 rygg damer/jenter 

16 50 fri herrer/gutter 

17 50 fri damer/jenter 

18 100 bryst herrer/gutter 

19 100 bryst damer/jenter 

20 1500 fri herrer/gutter 

21 1500 fri damer/jenter 

 

 

 

Søndag formiddag 

Øv.nr. Øvelse 

22 800 fri herrer/gutter 

23 800 fri damer/jenter 

24 50 rygg herrer/gutter 

25 50 rygg damer/jenter 

26 200 medley herrer/gutter 

27 200 medley damer/jenter 

28 100 fri herrer/gutter 

29 100 fri damer/jenter 

PAUSE 10 MINUTTER 

30 4 x 100 medley herrer/gutter 

31 4 x 100 medley damer/jenter 

 

 

Søndag ettermiddag  

Øv.nr. Øvelse 

32 200 bryst herrer/gutter 

33 200 bryst damer/jenter 

34 400 medley herrer/gutter 

35 400 medley damer/jenter 

36 100 rygg herrer/gutter 

37 100 rygg damer/jenter 

38 100 butterfly herrer/gutter 

39 100 butterfly damer/jenter 

PAUSE 10 MINUTTER 

40 4 x 50 fri herrer/gutter 

41 4 x 50 fri damer/jenter 

 

 

  



   
 

                                     

Hotellavtaler  

Tromsø svømmeklubb har i avtale med følgende Nordic Choice Hotels med Go-Sportive priser.  

 

For reservasjoner av 9 eller flere rom 
 

Clarion The Edge:  

− Singelrom: 880,- 

− Dobbeltrom: 1080,- (540,- per pers) 

− Trippel: 1320,- (440,- per pers) 

− Firemannsrom: 1560 (390,- per pers) 

− Priser inkl frokost  

 

Clarion Collection Hotel Aurora 

− Singelrom: 820,- 

− Dobbeltrom: 1020,- (510,- per pers) 

− Trippel: 1320,- (440,- per pers) 

− Firemannsrom: 1620,- (405,- per pers) 

− Pris inkl frokost, ettermiddag fika og kveldsmat/middagsbuffet. 

 

Comfort Hotel Xpress:  

− Singel: 550,- 

− Dobbel: 600,- (300,- per pers) 

− Priser eks frokost 

For reservasjoner av færre enn 9 rom 
For individuelle bookinger opptil 9 rom kan man booke på deres hjemmeside: 

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/?search=idrett-no   

15% rabatt på Clarion Hotel 

10% rabatt på Comfort Hotel og Clarion Collection Hotel 

 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.nordicchoicehotels.no/hotell/?search=idrett-no__;!!M12l6qNq_w!-w8Ss3DhTW3VFTrbL4tGsG-q1BTF_ASwL43Hf8_03ySzVoGKD2-Yb7nGzWgSOCPYVaY$

