
Vestkantsvømmerne  
 
 
 

 

 
 

 
 

Inviterer til Fana Sparebank Medley i Ågotnes Svømmehall 
lørdag 23. og søndag 24. november 2019. 

 
 
Stevnet er approbert og følger NSF sine lover og regler. 
Stevnet er åpent for senior, junior, funksjonshemmede og Masters. Bassenget har 6 baner og holder ca 27 
grader. Det vil bli elektronisk tidtaking. 
 
Tidskjema 

lørdag  Søndag 
Innsvømming kl.14.00   Innsvømming kl.13.00  
Lagledermøte kl.14.00  Lagledermøte kl.13.00 
Stevnestart kl.15.00  Stevnestart kl.14.00 

Klasser: 
Heatene blir satt opp etter beste tid, uansett klasse. 
Premiering i følgende klasser: Årsklasser i juniorklassene, Funksjonshemmede og Senior 
 
Premiering:  

 1/3 premiering for aldersklasse 2008 og eldre, samt lik premiering (1 deltakerpremie for hele 
stevnet) til aldersklassene 2010 - 2007  

 Bestemannspremie – gavekort på kr. 1000,- for beste gutt og jente uansett øvelse. 
 Gavekort på kr. 2500,- for den klubben som har det beste heiaropet før start lørdagen.  

 
Gavekortene er gitt av  
 
Påmelding:  
På e-mail til stevne@vestkantsvommerne.no fortrinnsvis uni.p fil fra victoria innen 13.11.2019 kl. 20.00 
 
Etter anmelding på stevnedag mot dobbel startavgift hvis plass i heat. Klubber som har strykninger på 
egne utøvere får prioritet mht. etteranmeldinger.  
 
Starkontigent: 

 Kr.75 Pr. ind. start 2008 – og eldre 
 Kr 80 for hele stevnet for årsklassene 2009. og 2010 uavhengig av ant. starter. 

Startkontingenter vil bli fakturert i etterkant av stevnet.  
   

For å unngå at stevne blir for langt anbefales begrenset påmelding til 3 individuelle øvelser pr. dag/ pr. 
svømmer. Det forbeholdes rett til heatbegrensning ved stor deltagelse.  
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Øvelser som følger:  
 

lørdag søndag 
Øv.nr Dist Klasse Øv.nr Dist Klasse  

1 100m fri Jenter 12 100m fri Gutter 
2 200m IM Gutter 13 200m IM Jenter 
3 50m fly Jenter 14 50m fly Gutter 
4 100m rygg Gutter 15 100m rygg Jenter 
5 50m bryst Jenter 16 50m bryst Gutter 
6 200 fri Gutter 17 200 fri Jenter 
7 100m fly Jenter 18 100m fly Gutter 
8 50m rygg Gutter 19 50m rygg Jenter 
9 100m bryst Jenter 20 100m bryst Gutter 

10 50m fri Gutter 21 50m fri Jenter 
11 400m fri Jenter 22 400m fri Gutter 

101 200m bryst Gutter 102 200m bryst Jenter 
 
Kontaktpersoner:  
Stevneleder:  Jan Kenneth Antun, jken-ant@online.no, tlf 932 85 185  
Påmelding:  Lisbeth Helland stevne@vestkantsvommerne.no, tlf 975 05 506 
 
Vi vil ha kafeteria med salg av mat og drikke under stevne. Vi har og salg av svømmeutstyr. 
 
Overnatting: 
 
Gymsal Ågotnes Skole: 
Det vil også være mulig å overnatte i gymsal på Ågotnes skule. For booking av overnatting her ta kontakt 
med Jan Kenneth Antun, jken-ant@online.no 
 

 

 
Ågotnes hotell & Public Cafe ligger like ved svømmebassenget på Ågotnes. Som en av 
våre sponsorer har de gode priser på overnatting for tilreisende. Oppgi kode 
«Vestkantsvømmerne» ved bestilling.  

 Ordinære priser: Pristilbud: 

 Hotell enkeltrom m/ frokost: kr 1495,- pr natt kr 1195,- 
 Hotell dobbeltrom for 2 personer m/ frokost:                                   kr 1795,- pr natt kr 1395,- 
 Motell enkeltrom m/ frokost: kr 845,- pr natt kr 745,- 
 Motell dobbeltrom for 2 personer m/ frokost:                                  kr 1145,- pr natt kr 945,- 

 
Restaurant Public Cafè & Bar serverer god mat og drikke. Esso bensinstasjonen (Vegg i vegg)  
Mer info. På www.agotneshotell.no 


