
 
LØRDAG 31 0ktober, AdO Arena 

 
Bergensklubbene inviterer til stevne NM oppkjøring/kvalifisering 2020. 
Stevnet blir arrangert i AdO Arena lørdag 31. oktober, vi benytter treningstiden til svømmeklubbene for dette. 
Stevnet er åpent for svømmere fra Hordaland svømmekrets årsklasse 2007 og eldre. 
Dette er ett stevne for de som skal til NM eller som ønsker å kvalifisere seg til NM kortbane junior/senior. 
Vi ønsker kun påmelding fra svømmere som er kvalifisert eller som har en reell mulighet for å kvalifisere seg til NM. 
Oppnådd kortbane tid i NM kvalperioden bør derfor ikke være dårligere enn kvalkrav minus 50 FINA2019 poeng. 
Øvrige svømmere kan delta dersom plass i heat. (Trenere setter opp liste over disse). 
Det blir elektronisk tidtaking. 
Stevnet arrangeres i henhold til NSFs lover og regler.  
 

 Øvelser: 
 

1 100m fri mixed 7 50m fri mixed 13 200m bryst mixed 
2 100m bryst mixed 8 50m bryst mixed 14 200m rygg mixed 
3 100m butterfly mixed 9 50m butterfly mixed 15 200m butterfly mixed 
4 100m rygg mixed 10 50m rygg mixed 16 200m fri mixed 
5 100m IM mixed 11 400m IM 17 200m IM mixed 
6 400m fri 12 1500m fri   

Trenere for hver klubb sender liste over deltagere og øvelser man ønsker å delta i prioritert fra 1 til 3, maks tre øvelser per 
person. Alternativt som Uni_P fil til stevnebergen@gmail.com senest tirsdag 27.10.2020 kl 2400. 
Øvelseutvalg og rekkefølge blir publisert onsdag 28.10 kl 18.00 

 

 INNSVØMMING  OG STEVNESTART  
Innsvømming lørdag kl 06.30 
Stevnestart lørdag kl 07.10 
Lagledermøte fredag kveld kl 21.00 per Microsoft Teams 

 

  PÅMELDING  
 
Sendes fra klubbene innen 27 oktober 2020 til stevnebergen@gmail.com 
Klubbene får oppgitt passord sammen med bekreftelse av påmelding. 
 
Påmeldingsansvarlig: Jan Kenneth Antun, mob 93285185. 
Stevneleder: Jan Kenneth Antun, mob 93285185. 
 
Sammen med påmelding skal klubbene ha fyllt ut liste over utøvere/trenere med kontaktdetaljer samt 
utpekt smittevernsansvarlig som deltar på stevnet. 

  STARTKONTIGENT/PREMIERING  
Det blir ingen startkontigent og heller ingen 
premiering på dette stevnet, 
 
Stevnets utgifter for dommere etc fordeles %vis 
på klubbene i forhold til deltagelse. 

 
 
 

 


