
VÅRENS KLUBBSTEVNE 2015 
Torsdag 21. mai i Trønderhallen 

 
Innsvømming: kl. 17.00   
Start:               kl. 17.30 
Slutt:               kl. 20.00 
  
Invitasjon til utøvere og foreldre, alle interesserte kan delta på øvelser! 

  

 

 
 
Vi ønsker velkommen til vårens klubbstevne som er et tilbud til deltagerne i svømmeskolen 
og alle svømmerne.  
Det er viktig for klubbens sosiale liv at alle deltar så vi håper på stor oppslutning av 
svømmere, med forelder, besteforeldre osv. som heie gjeng – det inspirerer. 
 

Påmelding : Trenere avtaler med svømmere om hvilke øvelser de skal svømme. Oppmenn 
møte på trening og i samband med trener avklarer påmelding til pamelding@lslk.no  

Svømmeskole deltagerne snakker med sine Instruktører, påmeldinger ordnes av Anna 
(annawestvik@gmail.com).   

Hvis noen er forhindret å delta på trening neste uke kan påmelding sendes oppmann for 
gruppe eller til sheila.lian@ntebb.no. Vi ønsker tilbakemelding fra foreldre om noen ikke har 
anledning til å deltar på stevnet. 

 
Øvelser:  

 
 
Prestasjonspokal: Tellende øvelser: 200 m fri, 100 m rygg, 200 m bryst, 200 m medley og 
100 m fri - høyeste poengsum i 3 av 5 øvelser. Poengene legges sammen med de oppnådde 
på førjuls stevnet 2014. Premier deles ut på sommer avslutning ! 
.  
 

Velkommen! 

 

1 200 m fri jenter  11 100 m fri jenter  
2 200 m fri gutter  12 100 m fri gutter 
3 25 m bryst jenter (for: sel, sjøløve, delfin) 13 25 m fri jenter - idealtid 
4 25 m bryst gutter (for: sel, sjøløve, delfin) 14 25 m fri gutter - idealtid 
5 50 m fri jenter 15 200 m bryst jenter  
6 50 m fri gutter  16 200 m bryst gutter  
7 100 m rygg jentee 17 50 m rygg jenter  
8 100 m rygg gutter 18 50 m rygg gutter 
9 50 m bryst jenter  19 200 m medley jenter 
10 50 m bryst gutter 20 200 m medley gutter 

21 Mixstafett. 5 etapper, 1 fra hver gruppe. (Svømmekole 25 m, de andre 50 m) 

PAUSE KIOSK- OG LODDSALG etter øvelse 10 
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