
 

 
 

 
Innbydelse til  

KRETSMESTERSKAP I NORDLAND 2021 
(2022) 
26.-27. mars 2022 
 
Nordland svømmekrets og Tverlandet IL i samarbeid med Fauske 
svømmeklubb har gleden av å invitere til åpent kretsstevne for årsklasser: 
2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 
(gutter), senior og parasvømmere. Stevnet skulle egentlig gjennomføres 
høsten 2021, men på grunn av få påmeldte ble den utsatt til 26.-27. mars 
2022.  
 
Sted: Fauskebadet, Kirkeveien 32 – 25m basseng med 6 baner 
Arrangør: Nordland svømmekrets 
Teknisk arrangør: Tverlandet IL i samarbeid med Fauske svømmeklubb  
 
Stevnet arrangeres etter NSFs lover og regler. 



Stafettene holdes i klassene yngre junior 2011-2007 og eldre junior 2006-
2004 (jenter) og 2003 (gutter), maks 2 stafettlag fra hver klubb. Ingen 
stafetter i senior-klassene. 
 
Stevneprogram, 
avdeling: 

Oppvarming Stevnestart 

1. avdeling lørdag 08:00 09:00 
2. avdeling lørdag ca. 13:00 ca. 14:00 
1. avdeling søndag 07:30 08:30 
2. avdeling søndag ca. 11:00 ca.12:00 

 
Arrangør vil forbeholde seg retten til å justere starttidspunktene etter at 
påmelding er mottatt. 
 
Eventuelle endringer vil bli sendt på e-post til deltakende klubber i forkant 
av stevnet og informert om på lagledermøtet. 
 
Lagledermøtet vil bli avholdt kl. 08:00 lørdag 26. mars i møterom på 
Fauskebadet. 
 
Vi ønsker å streame stevnet, men det er ennå ikke avklart. Mer 
informasjon kommer. 

 

Deltakerpremier for 2013, 2012, 2011 og 2010 deles ut etter 
defileringen før stevnestart. 

 

Servering: Det vil være kafé under stevnet. 

 
Påmelding og betaling: 
Startkontingent kr. 100 per individuell øvelse og kr. 200 per stafettlag. 
Etteranmeldelse i ledige baner godtas mot dobbel startavgift. Eventuelle 
strykninger i forkant av stevnet mottas gjerne per e-post. 
 
Klasse 2013/2012 betaler kun kr. 100 uansett hvor mange øvelser de 
deltar på. 
 
Påmelding sendes til påmeldingsansvarlig, Trine Olsen, mob. 942 88 463, 
e-post: trineolsen11@gmail.com innen søndag 13. mars 2022. 
 

 

 



Bruk av medley for påmelding 

Påmelding til Kretsstevne Nordland tillates kun via Medley.no. For å kunne 
foreta en påmelding via denne portalen, er det 3 hovedsteg som må 
gjennomføres. 

1. Oppmannen i klubben må sette Kretsstevne Nordland i klubbens 
terminliste inne på medley, for å kunne melde på. 

2. Påmelding må gjøres av oppmann, trener, svømmer eller foresatt. 

3. Oppmannen i klubben går gjennom påmeldingene, melder på 
stafettlag, og sender disse til e-post: trineolsen11@gmail.com 
Mangler deres klubb brukertilgang på medley, kan dere sende forespørsel 
til: Jech@medley.no 

Alle påmeldinger blir bekreftet via e-post. Påmeldingen kan ikke regnes 
som godkjent før bekreftelsen er mottatt. Er det usikkerhet om 
påmeldingen er kommet frem, kontakt oss på 942 88 463 innen søndag 
13. mars. 

Etteranmelding: 

Etteranmeldelse kan godkjennes inntil fredag 25. mars. 

Gebyr ved etteranmeldelse er 200,- for individuell start. 

Innlevering av lagoppsett: 

Den endelige rekkefølgen på lagsvømmerne i stafettlag skal være levert 
før stevnestart lørdag 26. mars kl. 09.00 

For sent innlevert lagoppsett medfører gebyr på kr 400,- 

Lagoppsett skal leveres elektronisk på livetiming.no, passord for 
innlogging blir utlevert på e-post sammen med bekreftelse for mottatt 
påmelding. 

Strykninger: 

Strykninger skal være levert 08.00 lørdag 26. mars. 

Strykninger levers via livetiming.no med brukerkode som er levert på e-
post. 
 
Startkontingent faktureres av Tverlandet IL etter stevnet. 
 
Premiering: 
1., 2. og 3. plass premieres i hver årsklasse med medalje. Deltakerpremie 
til alle svømmere i 2010, 2011, 2012 og 2013 klassen. Yngste to klasser, 
2012 og 2013, vil etter regelverket ikke bli rangert og mottar kun 
deltakerpremie. 
 
 
 
 



Sammenlagtseier i hver årsklasse basert på FINA-poeng i de 4 beste 
øvelsene. Poeng beregnes for å bestemme beste klubb: 

1. plass = 7 poeng 
2. plass = 5 poeng 
3. plass = 4 poeng 
4. plass = 3 poeng 
5. plass = 2 poeng 
6. plass = 1 poeng 

Stafettlagenes poeng teller dobbelt 
Beste klubb premieres med vandrepokal 
 
Overnatting: 
Ingen overnatting på skole.  
 
Fauske hotell kan tilby reduserte priser under stevnet: 
Enkeltrom kr. 895  
Dobbeltrom kr. 995  
3 sengsrom kr. 1125  
4 sengsrom kr. 1250  
Prisene gjelder pr. døgn og inkluderer frokost. Påmelding sendes til e-
post: firmapost@fauskehotell.no eller ragnhild@fauskehotell.no   
 
Lundhøgda camping 
Hytte til leie med 2 sengeplasser 
Pris: kr. 700 
Hytte til leie med 4 sengeplasser 
Pris: kr. 800  
Hytte til leie med 6 sengeplasser 
Pris: kr. 1000   
Villa med 8 sengeplasser 
Pris: kr. 1800  
(kr. 100 sengetøy avgift per person per opphold) 
Prisene gjelder pr. døgn. Bestilling sendes til e-post: 
post@lundhogdacamping.no  
 
Kontaktpersoner 
Stevneleder: Therese Einvik, mob. 916 23 711, e-post: 
teinvik@hotmail.com 
Smittevernansvarlig: Siv Helskog, mob. 917 64 845 
Påmeldingsansvarlig: Trine Olsen, mob. 942 88 486, e-post: 
trineolsen11@gmail.com  



Øvelsesoppsett 
Lørdag 26. mars kl. 09:00 
 

Søndag 27. mars kl. 08:30 

Øvelse 1 400 fri jenter Øvelse 18 400 IM gutter 
  

Øvelse 2 400 fri gutter 
 

Øvelse 19 400 IM jenter 
 

Øvelse 3 200 rygg jenter 
 

Øvelse 20 50 bryst gutter 

Øvelse 4 200 rygg gutter 
 

Øvelse 21 50 bryst jenter 
 

Pause 15 minutter 
 

Øvelse 22 100 rygg gutter 
 

Øvelse 5 100 butterfly jenter 
 

Øvelse 23 100 rygg jenter 
 

Øvelse 6 100 butterfly gutter 
 

Pause 15 minutter 
 

Øvelse 7 50 fri jenter 
 

Øvelse 24 200 fri gutter 
 

Øvelse 8 50 fri gutter 
 

Øvelse 25 200 fri jenter 
 

Pause 15 minutter 
 

Øvelse 26 50 butterfly gutter 
 

Øvelse 9 4x50 lagmedley jenter 
 

Øvelse 27 50 butterfly jenter 
 

Øvelse 10 4x50 lagmedley gutter 
 

Langpause 1 time 

Langpause 2 timer 
 

Øvelse 28 200 bryst gutter 

Øvelse 11 100 fri jenter 
 

Øvelse 29 200 bryst jenter 
 

Øvelse 12 100 fri gutter 
 

Øvelse 30 50 rygg gutter 
 

Øvelse 13 100 bryst jenter 
 

Øvelse 31 50 rygg jenter 
 

Øvelse 14 100 bryst gutter 
 

Pause 15 minutter 
 

Øvelse 15 200 IM jenter 
 

Øvelse 32 4x100 fri gutter 
 

Øvelse 16 200 IM gutter Øvelse 33 4x100 fri jenter 
 

Pause 15 minutter Utdeling av sammenlagtseier i 
hver årsklasse og beste klubb 

Øvelse 17 4x50 fri mix  
 

 

 


