
 

SLOTTSFJELL OPEN 

23. – 24. oktober 2021 

Med NSFs godkjennelse, og i henhold til NSFs lover og regler, har Tønsberg Svømmeklubb gleden av å 
invitere svømmere født 2012 og tidligere, til Slottsfjell Open. 

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

Lørdag:  Innsvømming kl. 08.00, lagledermøte kl. 08.00, stevnestart kl. 09.00 
Søndag: Innsvømming kl. 08.00, stevnestart kl. 09.00 

Under hele stevnet vil det være tilgang til inn- og utsvømmingsbasseng i nedre basseng (25 m, uten 
startpaller) 

Det benyttes elektronisk tidtaking med livetiming under stevnet. Storskjerm i nedre basseng og 
kafeteria. 

Det benyttes ryggstartere på ryggøvelser. 

Påmelding  
Påmeldingsfrist: 12. oktober 2021 
Påmelding sendes på standardformat (uni_p.txt) til: stevner@tonsbergsvommeklubb.no. Alle 
påmeldinger bekreftes ved e-post. 
Vi oppfordrer alle som ikke har oppnådd tider siste 12 mnd. til å melde seg på med stipulert tider (ref 
GE 19. pkt 1 5) 
 
Evt. etteranmeldinger sendes til samme e-post som påmelding. Etteranmeldinger tas inn fortløpende 
ved ledig plass i heat. Siste frist for etteranmelding er 1 time før stevnestart begge dager. 
 
Vi benytter regelverkets adgang til å kjøre laveste Mastersklasse 20-24 år. Ved påmelding av 
deltakere fra 20 år og over, meld fra om vedkommende ønsker å stille som Masters-svømmer. Hvis 
ingenting angis føres disse deltakerne opp i vanlige seniorklasser. 
 
Startkontingent  
Individuell start kr. 100,- og lagstart kr. 200,-. 
Etteranmelding dobbel startkontingent. 

Deltagere født 2011 og 2012 betaler kr 100,- uavhengig av antall øvelser.  

TØNSBERG SVØMMEKLUBB HAR GLEDEN AV Å INVITERE TIL  

 

 

        

 

 

 

 

 

 



Startkontingent faktureres klubben etterskuddsvis, til e-post påmelding kom fra dersom annet ikke 
er oppgitt. 

Premiering  
1/3 premiering i individuelle øvelser, for alle klasser unntatt 2011 og 2012. Gavekort fra XO Sport AS. 
Deltakerpremier til alle utøvere i klassene 2009, 2010, 2011 og 2012. 
 
Det deles ut bestemannspremie (høyeste poengsum på en øvelse) til en jente og en gutt. Årsklasse 
gutt og jente trekkes hver for seg på lagledermøte. Gjelder for klassene 2010 – sr  + paraklasser. Det 
trekkes kun blant klasser hvor det er mint tre deltakere. 
  
Lagøvelser: Premie til de tre beste lagene i herre og dame øvelsene. Det konkurreres i en klasse. 
 
Øvelsesoppsett  

Lørdag 23.10 Søndag 24.10 
Ø1: 400 fri – damer Ø16: 800 fri – damer 2008 o.e 
Ø2: 400 fri – herrer  Ø17: 800 fri – herrer 2008 o.e 
Ø3: 100 bryst – damer Ø18: 200 rygg – damer 
Ø4: 100 bryst - herrer Ø19: 200 rygg – herrer  
Ø5: 50 rygg – damer Ø20: 50 butterfly – damer 
Ø6: 50 rygg – herrer  Ø21: 50 butterfly – herrer 
PAUSE (1 time) PAUSE (1 time) 
Ø7: 200 im - damer Ø22: 100 im - damer 
Ø8: 200 im - herrer Ø23: 100 im - herrer  
Ø9:  50 bryst – damer Ø24: 200 bryst – damer 
Ø10: 50 bryst – herrer  Ø25: 200 bryst– herrer 
Ø11: 100 fri – damer Ø26: 100 butterfly - damer 
Ø12: 100 fri - herrer Ø27: 100 butterfly - herrer 
Ø13: 100 rygg - damer Ø28: 50 fri – damer 
Ø14: 100 rygg - herrer Ø29: 50 fri – herrer  
Ø15: 4 x 50 fri mix stafett* Ø30: 4x50 medley stafett – damer 
SLUTT Ø31: 4x50 medley stafett – herrer 
 SLUTT 

* det må være minst to svømmere av hvert kjønn 
 
Vi forbeholder oss retten til heatbegrensning dersom antall påmeldinger tilsier det. Gjelder ikke 
klassene 2009, 2010, 2011 og 2012. 
 
Kiosk/kafeteria 
I svømmehallen vil det være kafeteria med salg av mat og drikke. Vi tar Vipps og kontanter. 
Det er mulig å forhåndsbestille lunsj, som bestilles sammen med påmelding. Pris kr. 100,- 
Lørdag: baguette, frukt, smoothie 
Søndag: salat, frukt, smoothie 

XO Sport AS vil ha stand begge dager. 

Kontaktperson 
Stevneleder: Ronald Christensen, tlf. 915 72 718 
Sekretæriat/påmeldinger: Brit W. Nakken, e-post: stevner@tonsbergsvommeklubb.no, tlf. 948 
71 975  


