
ARNA SLK          ÅR
Jubileumsstevne 2.-3.oktober

Slåtthaughallen

VELKOMMEN TIL ARNA SLK 50 ÅR
JUBILEUMSSTEVNE!

Arna Svømme- og Livredningsklubb fyller 50 år den 13.oktober. I den
anledning har vi gleden av å invitere til jubileumsstevne den 

2.-3.oktober i Slåtthaughallen.
 

For at flest mulig skal få være med på denne feiringen vil stevnet bestå av to
deler, en approbert del og en uapprobert del. 

 
 



Stevnet vil bestå av to deler, en approbert del for alle født i 2012 og eldre,  og en
uapprobert del for alle født i 2013 og eldre. 

Bassenget er 25m og har 6 baner. Det blir elektronisk tidtaking og stevnet arrangeres etter
NSF's lover og regler. 

Påmelding: 
Påmelding senest 22.september 2021 på mail til stevne@arnaslk.no.
Etteranmelding kun for registrerte svømmere mot dobbel startkontigent.

Startkontigent:
Startkontigent kr 75,- pr individuelle start, men for deltakere født 2013-2011 kr 80,-
uavhenging av antall starter.  Kroner 100,-  pr stafettlag. 

Premiering:
Alle deltakere på den uapproberte delen får deltakerpremie. 
Deltakerpremie for alle født i 2012-2009 på den approberte delen. 
Det blir 1/3 premiering for 2010 og eldre. 
1/3 premieringen vil være gavekort i samarbeid med Swimshop. 

Informasjon rundt smittevern og Covid-19:
Arna SLK vil gjennomføre arrangementet i tråd med de til enhver tid gjeldende
smittevernsregler som lokale og nasjonale myndigheter fastsetter, og de anbefalinger som
NSF gir. 

Vi planlegger et stevne uten publikum, bare registrerte trenere, utøvere og funksjonærer vil
få lov å være i hallen. Arna vil holde deltakende klubber løpende orientert ved overnevnte
forhold, da det kan komme endringer. 

Approbert begge dager
Innsvømming: 08:00

Lagledermøte: 08:15 (kan bli digitalt) 
Stevnestart: 09:00 

*Uapprobert begge dager
Innsvømming: 13:30

Lagledermøte: 13:40 (kan bli digitalt)
Stevnestart: 14:00 

*Innsvømming/stevnestart uapprobert stevne kan bli
forskyvet med inntil 30min. Dette blir annonsert et par

dager etter påmeldingsfristen.

Spørsmål sendes til stevneleder Thomas
Midtun på: stevne@arnaslk.no



APPROBERT

UAPPROBERT

ØVELSEOPPSETT

**Skins challenge:  
På øvelsene 50 fri og 50 bryst vil vi ha en utslagskonkurranse for de raskeste i øvelsene. Dette
kalles "skins challange" og blir brukt på ISL stevnene. Direkte etter alle har svømt øvelsen vil
de 6 raskeste få svømme en semifinale. De tre raskeste i det heatet vil komme til en superfinale
- der ære og fine premier står på spill. 

 


