
 
 Levangersprinten 

2015 
 

Lørdag den 26.september  

Levanger Svømme & Livredningsklubb inviterer til åpent krets og regionstevne i  
Trønderhallen. 

Stevnet gjennomføres i henhold til NSF’s lover og regler. 

 

Innsvømming og lagledermøte  Kl. 11.00 

Stevnestart  Rekrutter kl. 12.00  Åpent stevne kl. 12.45 

Tidtaking:   Manuell 

Bassenget:  Bassenget er 25 m langt, har 6 baner med bølgedempende baneskillere og holder 
en temperatur på ca. 27o C. 

Klasser: Rekruttstevnet er for svømmere født 2005-2007, samt eventuelle eldre 
nybegynnere. Henviser her til Norsk Svømmeforbund sine lover og regler, GE 18 
Stevner, avsnitt B – D. 

Premiering: Rekruttstevnet – deltakerpremie til alle, uansett antall øvelser. Egen premie på 
stafett. 
Åpent stevne (Approbert stevne) - deltagerpremie til alle født 2003-2005. 1/3 
premiering pr. øvelse og årsklasse, unntatt for de født i 2005. Fortløpende 
premiering under hoved stevnet. 
Vandrepokal tildeles beste klubb etter 4 individuell øvelser på 50m: Poengskala 1pl 
12 p, 2.pl 10p, 3.pl 8p, 4 pl. 7p og 5 pl 6 poeng. 

Påmelding: Påmelding fortrinnsvis på Uni_P.txt-fil. Men godtar også word/exel el. mail. Bare 
opplysninger om navn, fødselsår, klubb og øvelser er med. 
Påmelding sendes til Grete Hov via e-post (pamelding@lslk.no) 
innen fredag 18. september 2015. 
Etteranmelding tillates mot dobbel startkontingent dersom ledig plass i heat. 
 

Startkontigent: Rekrutter kr 100,- uansett antall øvelser. Stafett rekrutter er gratis. 
Øvrige klasser kr 100,- for individuelle øvelser og kr 200,- for lagstart  
Startkontingenten betales ved påmelding til LSLK v/Oddgeir Bue,     
 konto nr: 4420.09.64028 

Resultatlister: Under stevnet henges resultatlister fortløpende opp på en resultatvegg.  
Etter stevnet vil resultatlistene ligge på www.medley.no og på hjemmesiden 
www.lslk.no 

Kiosk/loddsalg: Det vil bli salg av kaffe/brød, drikke, toast og div. under stevnet. 

Kontakt: Vedrørende påmelding: Grete Hov, pamelding@lslk.no 

Vedrørende stevnet: Sheila Lian, sheila.lian@ntebb.no 



Øvelser Levangersprinten 2015 

Rekrutt (født 2005 og yngre) 

Stevnestart kl. 12.00   
Øvelse nr. 1  25m fri gutter/jenter 
Øvelse nr. 2   50m bryst gutter/jenter 
Øvelse nr. 3  50m bryst gutter/jenter 
 

Levangersprinten (åpent stevne) 

Stevne start ca kl. 12.45 
Øvelse 1 400m fri jenter 
Øvelse 2 400m fri gutter 
Øvelse 3  50m rygg jenter 
Øvelse 4  50m rygg gutter 
Øvelse 5 100m bryst jenter 
Øvelse 6 100m bryst gutter 
Øvelse 7   50m fri jenter 
Øvelse 8  50m fri gutter 
 

Rekruttøvelser forts   
Øvelse nr. 4  25m rygg gutter/jenter 
Øvelse nr. 5   50m fri gutter/jenter 
Øvelse nr. 6  mix gutter/jenter 
 

PAUSE 30 min 

Øvelse 9 200m rygg jenter 
Øvelse 10 200m rygg gutter 
Øvelse 11  50m bryst jenter 
Øvelse 12  50m bryst gutter 
Øvelse 13 100m fri jenter 
Øvelse 14 100m fri gutter 
Øvelse 15   50m butterfly jenter 
Øvelse 16  50m butterfly gutter 
Øvelse 17  100m medley jenter 
Øvelse 18  100m medley gutter 
Øvelse 19  4 x 50m medley Mix – 2 av hvert kjønn 
   

  

Velkommen til en spennende dag i Trønderhallen, vi avslutter ca. kl.17:30 


