
             

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                 

INNBYDELSE TIL REKRUTTSTEVNE 

I KARMØYHALLEN 
 

Karmøy Svømmeklubb inviterer til Rekruttstevne i Karmøyhallen Lørdag 19. 

September 2020.  

 

Øvelser: 

01 / 02  100 m im   jenter / gutter 

03 / 04  25 m bryst     jenter / gutter 

05 / 06  50m bryst   jenter / gutter 

07 / 08  25 m rygg   jenter / gutter 

09 / 10  50 m rygg  jenter / gutter 

11 / 12  100 m rygg   jenter / gutter 

13 / 14  25 m fri         jenter / gutter 

15 / 16  50 m fri  jenter / gutter 

17 / 18 100 m fri  jenter / gutter 

19/20  25 m fly  jenter / gutter 

21/22  50 m fly  jenter / gutter 

23  4 x 25 mix  jenter / gutter 

 

 



Bassenget:  25m, 6 baner, temperatur ca. 27 grader. Eget utsvømmingsbasseng. 

Stevnestart:  Kl. 11:00 

Innsvømming: Kl. 10:00 

Lagledermøte:  Kl. 10:15 

Premiering:  Deltakerpremie til alle. 

Påmelding:  Påmelding skal meldes inn på .xml-fil (støttet av Victoria). 

Mail: darek.torvastad@gmail.com  

Alder: Yngste aldersklasse 2012. 

 Maksimum 3 øvelser pr. svømmer. Heatlister settes opp etter 

alder. 

Frist:   Påmeldingsfrist onsdag 9. september 2020 

Startkont.:  Kr. 100,- pr. svømmer. 

                              Kr.  200,- pr.stafett. 

Startkontingentgrunnlag vil bli sendt før stevnestart. 

Covid-19: Invitasjon sendes kun til svømmeklubber i Rogaland ift restriksjoner 

rundt covid-19.  

I forhold til kiosk vil det bli av begrenset art. Drikke, kaffe, nudler, frukt m.m 

selges, men øvrig mat må alle ha med seg i egen bagasje.  

Ellers ber vi alle om å ta hensyn til og gjennomfører smitteforebyggende tiltak i 

hallen. God hygiene, bruk av desinfeksjonssprit, holde 1 meter avstand osv. Og 

med dette følger også begrenset adgang for publikum, for at vi skal kunne 

overholde restriksjonen om inntil 200 pers. Følg våre instruksjoner her når dere 

ankommer. NB! Dersom en har symptomer på forkjølelse, må en holde seg 

hjemme.  

Vi ser virkelig frem til å møte de som tar turen til oss, og vi gleder oss til å ta 

imot flotte rekrutter til Karmøyhallen, adresse: Eidsbakkane 13, 4250 Kopervik. 

Eventuelle spørsmål kan stilles til Daglig leder, Daniel Sandhåland, tlf: 

47390826. Kan også sende mail: dagliglederksk@gmail.com 

Hilsen 

Styret i Karmøy Svømmeklubb 
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