
 

SLOTTSFJELL OPEN - JAKED 

24. – 25. oktober 2020 

for klubber tilhørende i Vestfold og Telemark Idrettskrets 

Stevnet er åpent for svømmere i årsklassene 2001 - 2011.  

Tønsberg Svømmehall, Wilhelm Wilhelmsens vei 1, 3112 TØNSBERG.  
Bassenget er 25 meter langt, har 5 baner og temperaturen i bassenget er ca. 28°C.  

Lørdag:  Stevnestart kl. 10.00 
Søndag: Stevnestart kl. 10.00 

Under hele stevnet vil det være tilgang til inn- og utsvømmingsbasseng i nedre basseng (25 m, uten 
startpaller). Her vil det komme tidskjema for når hver klubb kan benytte bassenget. 

COVID 19 Under de rådende omstendighetene er vi nødt til å ta følgende forholdsregler:  
• For 19 år og eldre, dommere og funksjonærer må 1m-regelen til enhver tid overholdes. 
• For utøvere under 19 år skal 1m-regelen overholdes så langt det lar seg gjøre 
• Arrangementet vil foregå uten publikum  
• Maks 200 deltakere, dette inkluderer trenerer og ledere. Vi setter derfor en begrensning på 

maks 2 trenere/lagledere, minimum 1. 
• For å kunne avholde stevnet med maks 200 inne i hallen tar vi forbehold om at stevne kan bli 

delt opp i flere avdelinger 
• Vi tar forbehold om endringer i forhold til covid 19.  
• Det blir ingen kafeteria under stevnet, men muligheter for drikke, småmat for utøvere. 
• Ved stafetter svømmes det i maks 3 baner, med en bane mellom hvert lag. 
• Eventuell ny informasjon om smittevernregler mm grunnet Covid-19 vil bli lagt ut på 

livetiming.  

 Det er derfor viktig at utøvere og trenere følger med på informasjonen som blir lagt 
 ut helt opp mot stevnestart.  

Stevnet kan følges på følgende link: 
http://www.livetiming.medley.no/stevnedetaljer.aspx?stevnenr=3316 

Stevnet arrangeres i henhold l NSFs lover og regler.  

TØNSBERG SVØMMEKLUBB HAR GLEDEN AV Å INVITERE TIL  

 

 

        

 

 

 

 

 

 



Det benyttes ryggstartere på ryggøvelser. 

Påmelding  
Påmeldingsfrist: 16. oktober 2020 
Påmelding sendes på standardformat (uni_p.txt) til: stevner@tonsbergsvommeklubb.no 
Vi oppfordrer alle som ikke har oppnådd tider siste 12 mnd. til å melde seg på med stipulert tider (ref 
GE 22 A 5) 
 
Etteranmelding godtas ved ledig plass i heat frem til kl. 21.00 fredag 23. oktober. 
 
Startkontingent  
Individuell start kr. 100,- og lagstart kr. 200,-. 
Etteranmelding godtas i ledige baner mot dobbel startkontingent. 

Deltagere født 2010 og 2011 betaler kr 100,- uavhengig av antall øvelser.  

Startkontingent faktureres klubben etterskuddsvis. 
E-post til klubbens kasserer eller fakturamottaker må oppgis sammen med påmeldingen.  

 
Premiering  
1/3 premiering i individuelle øvelser, for alle klasser unntatt 2010 og 2011. Gavekort fra XO Sport AS. 
Deltakerpremier til alle utøvere i klassene 2008 ,2009, 2010 og 2011. 
 
Det deles ut bestemannspremie (høyeste poengsum på en øvelse) til en jente og en gutt. Årsklasse 
gutt og jente trekkes av stevneledelsen i forkant av stevnet. Gjelder for klassene 2008 – 2001  + 
paraklasser. Det trekkes kun blant klasser hvor det er minst tre deltakere. 
  
Lagøvelser: Premie til de tre beste lagene i herre og dame øvelsene. Det konkurreres i en klasse. 
 
Deltakerpremier deles ut samlet til hver klubb. Premiekort ettersendes pr. post. 
  



Øvelsesoppsett  

Lørdag 24.10 Søndag 25.10 
Ø1: 400 fri – damer Ø17: 800 fri – damer 2007 o.e 
Ø2: 400 fri – herrer  Ø18: 800 fri – herrer 2007 o.e 
Ø3: 100 bryst – damer Ø19: 200 rygg – damer 
Ø4: 100 bryst - herrer Ø20: 200 rygg – herrer  
Ø5: 50 rygg – damer Ø21: 50 butterfly – damer 
Ø6: 50 rygg – herrer  Ø22: 50 butterfly – herrer 
PAUSE (30 min)  PAUSE (30 min) 
Ø7: 200 im - damer Ø23: 100 im - damer 
Ø8: 200 im - herrer Ø24: 100 im - herrer  
Ø9:  50 bryst – damer Ø25: 200 bryst – damer 
Ø10: 50 bryst – herrer  Ø26: 200 bryst– herrer 
Ø11: 100 fri – damer Ø27: 100 butterfly - damer 
Ø12: 100 fri - herrer Ø28: 100 butterfly - herrer 
Ø13: 100 rygg - damer Ø29: 50 fri – damer 
Ø14: 100 rygg - herrer Ø30: 50 fri – herrer  
Ø15: 4 x 50 fri stafett - damer Ø31: 4x50 medley stafett – damer 
Ø16: 4 x 50 m fri stafett - herrer Ø32: 4x50 medley stafett – herrer 
SLUTT SLUTT 

 
 
Vi forbeholder oss retten til heatbegrensning dersom antall påmeldinger tilsier det.  
 
 

XO Sport AS vil ha stand begge dager. 

Adresser 
Tønsberg Svømmehall   Wilhelm Wilhelmsens vei 1, 3112 TØNSBERG 
 
 
Kontaktpersoner  
Stevneleder: Erik Kristoffersen, e-poststevner@tonsbergsvommeklubb.no tlf. 948 71 975 
Påmeldingsansvarlig: Kolbjørn Hjartholm, e-post stevner@tonsbergsvommeklubb.no, tlf. 472 50 200 
 

Vi ønsker svømmere, trenere og foresatte hjertelig velkommen! 
 
 
Hilsen 
TØNSBERG SVØMMEKLUBB 
 
 
 
 

 


