
               

 
 

 

Vårskvetten 2017 
11 – 12 Mars 

 
Åstveit Svømmeklubb inviterer til approbert stevne i Åstveithallen for jenter og gutter i 
årsklassene 2008 og eldre.Bassenget har 6 baner og holder 27 grader. Det vil bli elektronisk 
tidtaking og g og all informasjon om stevnet blir lagt på livetiming.medley.no, alternativt 
ltmobil.medley.no for håndholdte enheter. Stevnet arrangeres i henhold til NSF’s lover og 
regler. 
 
Tidspunkt:  Lørdag 11.3.17 Innsvømming kl 10.00, stevnestart kl 11.00 
   Søndag 12.3.17 Innsvømming kl 10.00, stevnestart kl 11.00 
 

Lagledermøte:  kl 10.00 begge dager (på klubbrommet i kjelleren). 
 
Premiering: En deltagerpremie for hele stevnet til alle t.o.m. 12 år. I årsklasse 2006 og eldre blir 
det 1/3 premiering. Det vil bli trukket årsklasse og øvelse for bestemannspremier for begge 
dager under lagleder- 
 
Påmelding:  Via skjema: http://bit.ly/stevne-arna 

Påmelding foregår til trener i egen klubb, som igjen melder samlet 
påmelding til adressen over. Det forbeholdes rett til heatbegrensninger 
ved stor deltagelse. På Svømmetinget april 2016 ble det åpnet opp for at 
9-års klassen kan starte på approberte stevner. Vi ber trenere og 
lagledere ikke melde på utøvere i som ikke behersker øvelsene. 
Etteranmeldelse mot dobbel betaling hvis det er plass i oppsatte heat. 

 
Påmeldingsfrist: Søndag 5. mars 2017 kl 2400. 

Etterpåmelding aksepteres kun ved ledig plass i heat. Klubber som har 
strykninger prioriteres. 

 
Startkontingent: Kr 80,- for hele stevnet for årsklasse 2007 og yngre 

Kr 75,- pr individuell start for årsklasse 2006 og eldre. 
Kr 80,- pr lag på stafetter. 
Det beregnes dobbel startkontingent ved etterpåmelding. 
Startkontingent blir fakturert klubbene etter stevnet. 

 
 

Øvelser Vårskvetten 2017: 



               

 
 

 
 Lørdag  Søndag 
1 4x50fly mix 1 4x50bryst mix 
2 800fri damer 2 1500fri herrer 
3 50bryst herrer 3 50ry damer  
4 50bryst damer 4 50ry herrer 
5 100ry herrer 5 100fri damer 
6 100ry damer 6 100fri herrer 
7 400im herrer 7 200fly damer 
8 400im damer 8 200fly herrer 
9 50fri herrer 9 200ry damer 
10 50fri damer 10 200ry herrer 
11 200br herrer 11 100br damer 
12 200br damer 12 100br herrer 
13 100fly herrer 13 50fly damer 
14 100fly damer 14 50fly herrer 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En stor takk til våre samarbeidspartnere: 
 
 


