
 
LØRDAG 28. OG SØNDAG 29. november 

 
Bergensklubbene inviterer til Langdistansecup 1500m på Ågotnes 28.-29. november 2020.  
Stevnet er åpent for alle svømmere fra årsklasse 2009 og eldre. Det blir elektronisk tidtaking og all informasjon om stevnet blir 
lagt ut på livetiming.medley.no/ltmobil.medley.no. Stevnet arrangeres i henhold til NSFs lover og regler.  

 

 ØVELSER  
Øvelse 1: 1500 fri jenter (lørdag 28. november) 
Øvelse 2: 1500 fri gutter (søndag 29. november) 

  PREMIERING  
1/3 premiering i hver klasse. Deltakerpremie til alle 2009 modeller.  

 INNSVØMMING  OG STEVNESTART  
Innsvømming lørdag kl 11.00; søndag kl 10.00 
Stevnestart lørdag kl 12.00; søndag kl 11.00 
Lagledermøte lørdag kl 11.00; søndag kl 10.00 
 
Merk at stevnet vil bli koordinert mot Fana Sparebank Medley slik at det blir ca en time innsvømming etter 
langdistanse er ferdig til Fana Sparebank Medley starter. Nærmere informasjon vil komme etter at 
startlister er klare. 

 

  PÅMELDING  
Elektronisk bruk av UNI_P (Prima format) fra Victoria eller tilsvarende. 
Sendes fra klubbene innen 20. november 2020 til stevnebergen@gmail.com 
Etteranmeldelse mot dobbel betaling hvis det er plass i oppsatte heat. Strykninger leveres på 
Itmobil.medley.com eller livetiming.no. 
Klubbene får oppgitt passord sammen med bekreftelse av påmelding. 
Det forbeholdes rett til heatbegrensninger ved stor deltakelse (stevnet er planlagt 2.5 timer pr dag) 
 
Påmeldingsansvarlig: Jan Kenneth Antun, mob 93285185. 
Stevneleder: Tom Inge Nesheim, mob 47252349;  

  STARTKONTIGENT  
Startkontigent er kr. 100,- pr. deltaker. 
Startkontigent blir fakturert klubbene etter stevnet. 

 

Covid 19 anmerkninger: 
Sammen med påmeldinger må klubbene ha komplett liste med kontaktinfo til alle deltagere. Også trenere og 
lagledere. Hver klubb må utpeke en smittevernansvarlig som er tilstede under stevnet. 
Det blir ikke anledning til publikum på stevnet. 
Det er maksimalt 200 deltagere inklusive lagleder og trenere. Når maksgrensen er nådd vil påmelding stenges 
(først til mølla). 
Øygarden kommune har innført maksgrense på 50 deltagere for innendørs arrangement, dette gjelder 
frem til 26.november. Dersom denne ikke blir opphevet vil stevnet ikke bli gjennomført 

 

 


