
 

                          

 

Invitasjon til svømmestevne i Mandal 

Mandalitten 19. September 2021 

 

Mandal Svømmeklubb har gleden av å invitere til Mandalitten i Mandal 

Svømmehall 19. September 2021. Stevnet vil bli arrangert i henhold til NSF’s 

lover og regler. 

Statuen ”Mandalitten” står midt i Mandal by, vis-à-vis Sparebanken Sør. Det 

er denne som har gitt navnet til svømmestevnet.  

Mandal Svømmehall ligger ca. 300 meter fra sentrum. Mandal svømmeklubb 

ønsker svømmere, trenere og foreldre velkommen til stevnet. 

På grunn av Covid-19 blir det noen justeringer i forbindelse med 

gjennomføringen av Mandalitten i år. 

● Vi kan kun ha 100 deltagere 

● ingen over 19 år kan delta  

● kun 1 trener pluss 1 lagleder pr klubb 

● hver klubb må ha utnevnt en smittevernansvarlig som har et ekstra 

ansvar for at utøverne overholder smitteverntiltak satt av MSK 

(se eget vedlegg) 

● Både trenere og utøvere må meldes på med fullt navn og tlf.nr.  

● Alle 50 m. øvelser og stafett utgår  

    

 



 

                          

 

 

 

Innsvømming: kl. 09.00 

Lagledermøte: kl. 09.15 

Stevnestart:  kl. 10.00 

Øvelser:     

1. 200 Medley  Damer   2. 200 Medley  Herrer 

3. 100 fri  Damer   4. 100 fri  Herrer 

5. 100 butterfly Damer   6. 100 butterfly Herrer 

7. 200 rygg  Damer   8. 200 Rygg  Herrer 

 

   Pause 

9. 100 medley Damer              10. 100 medley Herrer 

11. 100 bryst  Damer   12. 100 bryst  Herrer 

13. 400 fri  Damer   14. 400 fri  Herrer 

 

Bassenget:   25 m. oppvarmet, 6 baner med baneskiller. 

Tidtaking:  Elektronisk tidtaking  

Påmelding: Elektronisk påmelding sendes til Mandal Svømmeklubb på  

e-post: marcus@ksa.no innen 3. september 2021. Man kan bruke systemene 

Victoria, Stevnebørsen, Safir, Kobben eller Word Dokument.  

  

Klasser:   Alle årsklasser f.o.m. 2012 t.o.m. 2002. 
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Premiering: Det blir 1/3 premiering for klassene 2002 til 2010. For 

klasse 2012 blir det deltakerpremie.  

Det deles ut deltagerpremie til årsklassene 2010 og 2011 i 

tillegg til ordinær 1/3 premiering.  

 

 

 

Startkontingent: Kr 100,- pr. individuelle øvelse   

Kr 100,- pr. deltaker for årsklasse 2012. 

Etteranmelding: Mot dobbel startkontingent i heat med ledige baner. 

Kontant betaling. 

 

Startkontingent innbetales på konto nr 3126.21.67529 innen 10. september 

2021. Merk innbetaling med utøvers navn og telefonnummer. 

Eventuelle spørsmål ang. påmeldingen kan rettes til til Patrick Vollen mobil 

997 67 808. 

Etter stevnets slutt, vil resultatlistene bli lagt ut på www.medley.no 

 

 

Med vennlig hilsen 

Stevnekomiteen i Mandal Svømmeklubb 

NB. Kun innesko er tillatt i svømmehallen. 

 

http://www.medley.no/

