
Informasjon om  LÅMØ Vest 2021. 

Informasjon vil fortløpende bli  lagt ut på medley.no og facebook sida til Førde IL Symjing, under 
arrangementet til LÅMØ Vest 2021. 

Dere som mottar denne e-posten må dele informasjonen videre i klubben.  Alle som har behov for 
informasjon bør legge seg til på facebooksiden for oppdatert informasjon. 

Tidsplan. 

Heatoppsett med tidsplan legges ut på medley.no og facebook siden. 

Siden øvelsene blir gjennomført ulikt i regionene vil øvelsesnummeret ha en tilfeldig  rekkefølge i 

oppsettet, vær oppmerksom på dette.  Det har ikke vært mulig å få endret dette da rapportering inn 

til Svømmeforbundet er standardisert. 

Kohortinndeling. 

Vi deler i 2 kohorter, jenter og gutter, hver kohort er i underkant av 200 svømmere.   

Kun 1 kohort kan være i Førdehuset av gangen. 

Det betyr at ved avsluttet økt må trenere og lagledere ta ansvar for å få alle sine svømmere ut av 

Førdehuset så raskt som mulig.  Neste kohort vil ikke kunne slippe inn i Førdehuset og garderobene 

før alle er kommet ut. Klubbene må informere svømmerne om dette, slik at man unngår forsinkelser i 

programmet. 

Vi oppfordrer klubbene til å skille kohortene på hotellene, og ved gjennomføring av måltidene. 

Akkreditering 

Alle svømmere, trenere og lagledere må til enhver tid ha på seg akkrediteringskort. 

Hver klubb vil ha mulighet til å ha 4 lagledere/trenere i Førdehuset samtidig, kun 2 lagledere/trenere 

har tilgang til svømmehallen på samme tid, klubbene kan internt bytte akkrediteringskort mellom 

lagledere og trenere. De som ikke er i sv.hall kan oppholde seg i idr.hall. 

Kortene må overleveres mellom klubben sine trenere og lagledere ved kohortskiftet. 

Uten akkrediteringskort vil man ikke få adgang til Førdehuset/Idrettshallen eller svømmehallen. 

Hver av kohortene vil skilles med fargekode, det samme gjelder trenere og lagledere. 

Klubber som har utøvere med over 600 poeng, og regnes som toppidrettsutøvere, får èn ekstra 

trenerakkreditering med adgang til hallen/idrettshallen. 

Den aktuelle smittesituasjonen med Covid 19 krever at vi alle følger reglene for arrangementet.  På 

denne måten vil vi kunne sikre et trygt arrangement for alle deltakere, trenere, ledere og 

funksjonærer. 

Registrering av trenere/lagledere og funksjonærer for smittekontroll. 

Alle, bortsett fra deltagerne, skal registrere seg når de kommer til Førdehuset, til hver eneste økt. 
Dette gjøres ved scanning av QR kode som er slått opp ved inngangen. Dette er for å ha god mulighet 
til smittesporing om det oppstår smitte knyttet til arrangementet. 

 

http://meldey.no/


 

Gjennomføring av stevnet. 

Svømmerne skal mellom øvelsene oppholde seg i idrettshallen, når deres øvelse nærmer seg går de 
inn i svømmehallen. Det er her avsatt områder til de 4 neste heatene. Slik forsøker vi å unngå at ikke 
mer enn 5 heat befinner seg i svømmehallen samtidig. 

Idrettshallen ligger vegg i vegg med svømmehallen.  I idrettshallen vil det være skjermer med 
streaming fra svømmehallen og livetiming. 

Trenere i hallen skal oppholde seg på tribunen.  Ingen trenere skal være nede i området på 
bassengnivået. Om en utøver pga utrygghet eller assistansebehov må ha med seg trener ved start 
tillates dette.  

 

Innsvømming. 

Torsdag 2 September.  

Jenter: kl 18:00-19:00.  

Gutter:  kl 19:30-20:30. 

Det er kun 15 Minutter til å dusje og forlate Førdehuset. Ingen gutter slippes inn, før alle garderober er 
klarert og alle jentene har forlatt Førdehuset.  

Premiering. 

Premiering pr øvelse(Topp 3), skjer inne i hallen etter hver årsklasse er ferdig med sin 
øvelse. Sammenlagt premiering(Topp 6) foregår etter hver kohort på søndag. 

Nettverk for kvinnelige trenere. 

NSF sin gruppe "nettverk for kvinnelige trenere" ønsker å ha ett felles møte under LÅMØ. Dette vil bli i 
lunsjen på lørdagen. NSF spanderer lunsj på deltagere på dette møtet. For mer info og påmelding til 
dette, kontakt: tonelill.swim@gmail.com tlf: 41017020 (påmelding så snart som mulig, og innen 31/8-
2021)  

 

 

Velkommen til Førde 

Helsing 

LÅMØ komiteen 
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