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på Tromsøbadet 

 

 

12. til 13. februar 2022 

 

  



2 
 

                                     

Tromsø svømmeklubb inviterer til Ishavssvøm 

i Tromsøbadet lørdag 12. og søndag 13. 

februar 2022. Ishavssvøm er et åpent stevne 

som arrangeres etter NSFs lover og regler. 

Stevnet er åpent for svømmere fra 9 år og 

eldre, samt parasvømmere. 

 

Bassenget er et kloret ferskvannsbasseng. Det 

er 50 meter langt og har 10 baner med 

bølgebrytende banetau og «OL-paller» med 

reaksjonstid. Vanntemperatur er 27 grader 

celsius.  Stevnet arrangeres med 10 baner 

med forbehold om at vi har nok dommere. 

Stevnet gjennomføres med elektronisk 

tidtaking og livetiming. 

Restriksjoner i forbindelse med 

Covid-19 

Vi tar forbehold om endringer av 

arrangementet grunnet 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. 

 

Oppdatert 3. februar 2022 

Regjeringen har 1. februar 2022 endret 

nasjonale råd og regler. Tromsø svømmeklubb 

arrangerer Ishavssvøm med følgende 

endringer: 

- Stevnet arrangerer uten 

antallsbegrensninger 

- Stevnet åpnes for publikum 

- Det tilbys ikke matbestillinger utover 

det som selges på Tromsøbadet 

  

Krav til avstand og munnbind 

- Utøvere under 20 år, 

toppidrettsutøvere (utøvere med mer 

enn 600 FINA 2019-poeng), 

støtteapparat og dommere ved 

gjennomføring av idrettsarrangement 

er unntatt fra kravet om å sørge for at 

alle kan holde en meter og bruke 

munnbind. Hver klubb vil få satt av 

eget område på tribunen.  

- For utøvere over 20 år, som ikke har 

oppnådd 600 Fina 2019 poeng, gjelder 

unntaket på avstand og munnbind kun 

når det er nødvendig for å utøve 

aktivitet i og rundt bassenget.  

- Publikum skal bruke munnbind når 

det ikke er mulig å holde avstand. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder 

ikke når de sitter på faste tilviste 

plasser. Det settes av et eget område 

for publikum på tribunen.  

- Regjeringen anbefaler at 

husstandsmedlemmer og tilsvarende 

nære av en bekreftet smittet bruker 

munnbind innendørs på offentlige 

steder og unngår store 

sammenkomster og arrangementer i 

10 døgn etter nærkontakten 
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Stevnestart  
Lørdag 12. februar kl 10:00 

Søndag 13. februar kl 09:00 

Estimert tidsskjema vil bli publisert etter 

utløpt påmeldingsfrist.  

Innsvømming 
Lørdag 12. februar kl 08:00 - 09:45 

Søndag 13. februar kl 07:15 – 08:45 

Det vil ikke være mulighet for utsvømming 

underveis på stevnet.  

Lagledermøte 
Lagledermøte lørdag 12. februar kl 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.  

Meld deg som dommer på  link: 

app.rubic.no/Public/Projects/710 

Ved spørsmål kan dommeransvarlig Merete 

Eriksen kontaktes på mail 

merete.eriksen@pwc.com.   

Heatbegrensinger m.m. 
Vi oppfordrer til at alle meldes på med tid.  

Hvis offisiell tid fra approbert stevne i 

perioden 13. februar 2020 til 12. februar 2022 

finnes skal denne oppgis, hvis ikke benyttes 

stipulert tid slik GE19.1.5 gir anledning til.   

Heatbegrensninger vil om nødvendig benyttes 

til å holde stevnet innenfor fastsatte 

tidsrammer. Heatbegrensninger kan særlig 

være aktuelt for øvelser 21 og 22. 

Stafetter 
I stafettene konkurreres det i en felles klasse 

for herrer/gutter og en felles klasse for 

damer/jenter. Isbryteren, 6 X 50 m butterfly, 

svømmes som mixstafett, med 3 damer/jenter 

og 3 herrer/gutter på hvert lag. Isbryteren 

svømmes som en felles klasse. 

Forsøk og finaler 
Øvelsene 100 fri, 100 rygg, 50 butterfly og 50 

bryst er inndelt i forsøk og finaleheat. 

Forsøksheatene avvikles lørdag formiddag. 

Det blir ett finaleheat for henholdsvis J/D og 

G/H 

  

http://app.rubic.no/Public/Projects/710
mailto:merete.eriksen@pwc.com
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Påmelding  
Påmeldingsfrist er 02.02.2022.  

Påmelding sendes via e-post til 

stevne@tsksvomming.no. Vi ber om at 

påmelding merkes i emnefeltet med 

Påmelding IS2022 <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. Vi ber om at 

etteranmeldinger man vet om før lørdag, 

sendes på epost til stevne@tsksvomming.no. 

 

Strykninger og oppsett av stafettlag gjøres av 

klubbene selv på www.livetiming.no (eller på 

sidene tilpasset for mobile enheter på 

ltmobil.medley.no). Klubbene får tilsendt 

passord for tilgang til tjenesten etter utløpt 

påmeldingsfrist. 

Startavgift  
Startkontingent kr 100,- pr. individuelle start 

og kr 200,- pr. lagstart. For årsklassene 2012 

og 2013 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 - 2003,2004,2005,2006,2007, 

2008,2009,2010,2011,2012, 2013 

Damer / Jenter:  

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

2009,2010,2011,2012, 2013 

Vi har egne klasser for parasvømmere etter 

NSF’s sine lover.  Klassifiseringen til utøveren 

må spesifiseres i påmeldingen for hver enkelt 

øvelse. 

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

2011 og eldre. Årsklasse 2010, 2011 og 2012, 

og 2013 premieres også med deltakerpremie. 

Årsklasse 2012 og 2013 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”.  

Stafettene og finalene premieres med 1., 2., 

og 3. plass. 

 

Innmarsj 

Det gjennomføres defilering før stevnestart 

lørdag. Deltakerpremier blir delt ut før 

oppstart av 2. økt lørdag. 

Det er innmarsj for svømmerne før siste heat i 

hver øvelse. 

  

mailto:stevne@tsksvomming.no
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Kafè og forhåndsbestilling av 

mat  
Tromsøbadet vil ha åpen kafe under hele 

stevnet. De tilbyr frisk, sunn og delikat mat. 

I tillegg kan frokost, lunsj og middag 

forhåndsbestilles fra Tromsø Svømmeklubb. 

Maten vil serveres i kantinen nede på 

Fløyahallen (5-10 minutters gange fra 

Tromsøbadet).  

Forhåndsbestilling gjøres via Microsoft Forms: 

forms.office.com/r/vVn1kWVQiE  

Her vil dere få en bekreftelse på skjerm etter 

innsendt påmelding, men det vil IKKE sendes 

ut bekreftelse pr. epost. 

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 5-10 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.  

Kontaktinformasjon 
E-post: stevne@tsksvomming.no 

Stevneleder: Mari Haavold tlf 92233327  

Overnatting  
Skoleovernatting 

Vi tilbyr skoleovernatting på Mortensnes skole 

(20 min gange) og Breivang videregående (10 

min gange).  

NB! Vi har byttet påmeldingssystem for 

skoleovernatting og bestilling gjøres via 

Microsoft Forms, via link 

https://forms.office.com/r/vVn1kWVQiE .  

Her vil dere få en bekreftelse på skjerm etter 

innsendt påmelding, men det vil IKKE sendes 

ut bekreftelse pr. epost. 

Pris for skoleovernatting er 150,- per pers og 

natt, eksl. frokost.  

Hotell og hytte 

Pingvin Hotell (UNN sykehotell). Pris 

enkeltrom kr. 895.- og dobbeltrom kr. 1 095.- 

inkl frokost. booking.pingvinhotellet@unn.no 

merk bestilling med avtale Tromsø 

Svømmeklubb 

Tromsø Lodge og Camping (Hytter i 

Tromsdalen). Kontakt Maria Kristiansen på 

maria.kristiansen@tuil.no eller tlf 918 77 832 

for tilbud 

Merk: Viktig å være tidlig ute for de som skal 

bestille hotell og hytte da reiseaktiviteten til 

Tromsø er i økning.

 

Velkommen til herlige dager i Tromsøbadet! 

https://forms.office.com/r/vVn1kWVQiE
mailto:stevne@tsksvomming.no
https://forms.office.com/r/vVn1kWVQiE
mailto:booking.pingvinhotellet@unn.no
mailto:maria.kristiansen@tuil.no


   
 

                                     

Øvelsesoppsett 
 

Lørdag Søndag 

Øvelse
nr 

Øvelse Kjønn Øvelse
nr 

Øvelse Kjønn 

1 100 fri forsøk J/D 27 200 IM G/H 
2 100 fri forsøk G/H 28 200 IM J/D 

3 400 fri J/D 29 1500 fri G/H 

4 400 fri G/H 30 1500 fri J/D 

5 200 butterfly J/D 31 50 fri G/H 

6 200 butterfly G/H 32 50 fri J/D 

7 100 rygg forsøk J/D 33 100 butterfly G/H 

8 100 rygg forsøk G/H 34 100 butterfly J/D 

9 50 butterfly forsøk J/D 35 4x50 lag LM G/H 

10 50 butterfly forsøk G/H 36 4x50 lag LM J/D 

11 200 rygg J/D 37 400 IM G/H 

12 200 rygg G/H 38 400 IM J/D 

13 50 bryst forsøk J/D 39 50 rygg G/H 

14 50 bryst forsøk G/H 40 50 rygg J/D 

15 200 fri J/D 41 200 bryst G/H 

16 200 fri G/H 42 200 bryst J/D 

17 100 bryst  J/D 43 Isbryteren  
6x50 butterfly  

Tre av hvert 
kjønn 18 100 bryst G/H 

Finaler   

19 100 rygg finale J/D 

20 100 rygg finale G/H 

21 50 butterfly finale J/D 

22 50 butterfly finale G/H 

23 50 bryst finale J/D 

24 50 bryst finale G/H 

25 100 fri finale J/D 

26 100 fri finale G/H 

   

Langpause etter øvelse 8 og 34. I tillegg legges 

det inn korte pauser etter øvelse 4, 14, 30 og 

42. Tidspunkt for finaler annonseres under 

stevnet.  
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