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Voss IL Symjegruppa           
 

        

       

inviterer til uapprobert stevne «Vossastemnet 2019» i Vossabadet 
lørdag 9. og søndag 10. februar. 

 
Stevnet er åpent for alle som er født 2002 – 2011. Bassenget er 25m, har 6 baner og holder 
ca. 27 grader. Det blir elektronisk tidtaking. Påmeldingsfrist 31. januar. Vi takker 
Vestkantsvømmerne for hjelp med arrangering av stevnet. 
 
 
Tidsskjema 

Lørdag, 9. februar  Søndag, 10. februar 

Innsvømming kl. 13.00  Innsvømming kl. 10.00 

Stevnestart kl. 14.00  Stevnestart kl. 10.45 

Lagledermøte i 2. 
etg. 

kl. 13.15  Lagledermøte i 2. 
etg. 

kl. 10.15 

 
  
Startavgift  

• Svømmere 2011- 2009: kr. 80,- for hele stevnet uavhengig av antall starter.  

• Svømmere 2008 og eldre: kr. 50,- pr. individuell start  

• Staffettlag kr. 80. pr. lag 

Øvelser blir fakturert i etterkant med spesifiserte lister. Faktura sendes pr. e-post. 
Betalingsfrist 14 dager etter utsendt faktura.  
 
 
Premiering  
Deltakerpremie – alle årsklasser får en deltakerpremie for hele stevne. 1/3 premiering i hver 
øvelse/årsklasse fra det kalenderåret de fyller 11 år. 
 
Det blir satt opp 1 bestemannspremie hver dag for jenter og gutter, årsklasse og øvelse blir 
trukket hver dag (gjelder for årsklasse 2008 og eldre). 
 
Påmelding  
For å unngå at stevne blir for langt, anbefales begrenset påmelding til 3 individuelle øvelser 
pr. dag/pr. svømmer. Elektronisk påmelding ved bruk av UNI_P (Prima format) fra Victoria 
eller tilsvarende (se vedlegg), sendes innen 31.januar til 
stevne.voss.symjegruppe@gmail.com. Etteranmelding gir dobbelt startkontingent.  
 
Oppgi e-post for fakturering, dersom fakturaadresse er en annen enn avsender for 
påmelding. Klubber som har strykninger har prioritet mht. etteranmelding i øvelser.  
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Lørdag, 9. februar : Søndag, 10. februar : 

Øv.nr Distanse Klasse Øv.nr Distanse Klasse  

1 200 IM Jenter 15 200 fri Gutter 

2 200 IM Gutter 16 200 fri Jenter 

3 25 fri Jenter 17 100 bryst Gutter 

4 25 fri  Gutter 18 100 bryst  Jenter 

5 50 bryst Jenter 19 4*50 fri Gutter 

6 50 bryst Gutter 20 4*50 fri Jenter 

7 4*50 medley  Jenter 21 50 rygg Gutter 

8 4*50 medley  Gutter 22 50 rygg  Jenter 

9 100 fri Jenter 23 50 fri Gutter 

10 100 fri Gutter 24 50 fri Jenter 

11 50 butterfly Jenter 25 100 IM Gutter 

12 50 butterfly Gutter 26 100 IM  Jenter 

13 200 bryst Jenter    

14 200 bryst  Gutter     

Stafettene har klasser: 2007- og yngre, og 2002 – 2006 
 
Kontaktpersoner  
Stevneleder: Jan Kenneth Antun, jken-ant@online.no, tlf 932 85 185  
Påmelding: Kjersti Lønning, stevne.voss.symjegruppe@gmail.com, tlf 404 64 946 
 
Kafeteria  
Det er kafeteria i svømmehallen. 
 
Bankett lørdag  
Det arrangeres diskotek og pizza lørdag kl.19-21 i «Gryto» ca 5 min fra Vossabadet (Miltzowsgate 
2). Pris:100,-kr per person (kontant eller VIPPS i døra). Barn under 12 år må ha med voksen. Dette 
er imidlertid avhengig av nok antall påmeldte, frist for påmelding 31.januar på 
stevne.voss.symjegruppe@gmail.com. Gi beskjed om evt. allergier.  
 
Overnatting- OBS frist for å booke de forskjellige alternativene 
For de som har behov for det, kan vi tilby overnatting: 
 

1) Vangen barneskule, ca 5 min gåavstand fra Vossabadet. Pris kr 75,- per person. Ingen dusjfasiliteter 
eller kjøkken. 4 klasserom pluss gymsal til sammen ca 100 plasser.  Kontakt: Frode Atterås 
(froatt@online.no) Frist 31. januar. 

2) Voss Vandrarheim, ca. 15 min gåavstand fra Vossabadet. Pris kr 350,- per person for 4-5 personer 
per rom, men det blir ekstra tillegg per person dersom ikke sengene er fylt opp på rommet. Kontakt: 
booking@vosshostel.com med referansekode ”43438 symjegruppa” med reservasjonsfrist 1. februar. 
NB!! Det er kun 5 ledige rom. God frokost og sengetøy er inkludert, håndkle kan tas med eller leies for 
kr 25,-. Telefon 56512017. 

3) Kringsjå (Ole Bull akademiet), ca 10 min gåavstand til Vossabadet. Her er det 18 rom (fire rom er 
tremannsrom, resten er dobbeltrom). Pris per person er 650,- kr inkludert frokost. Dersom alle 
rommene er fullbooket, blir prisen redusert til 500,-kr per pers. Påmelding til post@ringheimkafe.no 
innen 6. februar, med referanse «symjestevne».  

4) Park Hotel Vossevangen, ca. 5 min gåavstand fra Vossabadet. Pris kr 1700,- for dobbeltrom med 
frokost. Kontakt: booking@parkvoss.no med referansekode ”197258”. Telefon 56531000. 
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