
Til: Svømmeklubbene  -  Svømmekretsene  -  Norges Svømmeforbund 
 

I henhold til terminlista og NSF’s lover og regler, inviterer Gjøvik Svømmeklubb igjen til: 
 

Gjøvik OPEN 2004 
GJØVIK SVØMMEHALL  -  SØNDAG 14.MARS 2004 

 
Vi har 25 m basseng med 6 baner, bølgebrytende baneskillere og ferskvann som holder ca. 27-28ºC.  
 
OM STEVNET 
 
Stevnet er approbert, med både sprint- og ÅM-øvelser. Gjennomføres med rekruttstevne først med øvelser for 
årgangen 1994 og yngre, - samt eventuelle eldre nybegynnere. Deretter avvikles hovedstevnet med øvelser for 
årgangen 1993 og eldre. De eldre som deltar på rekruttdelen som nybegynnere kan ikke delta på hovedstevnet. 
 

• Rekruttdelen starter  kl. 10.30  -  med innsvømming fra kl. 09.30 
• Hovedstevnet starter ca. kl. 12.30  -  med innsvømming fra etter rekruttstevnets slutt. 
• Lagledermøtet starter kl. 09.40     ( NB ! – Det avholdes kun ett lagledermøte for hele stevnet !) 

 
ØVELSESPROGRAMMET 
 

Rekruttstevnet  –  årgang 1994 og yngre + eldre nybegynnere: 
…innsvømming… 

Jenter  Gutter 
Nr.                                Øvelse Nr.                                    Øvelse 
1       25 m   Fri  2       25 m  Fri 
3       25 m  Bryst  4       25 m  Bryst 
5       25 m   Butterfly  6       25 m  Butterfly 
7       25 m   Rygg  8       25 m  Rygg 
9 50 m  Bryst  10 50 m  Bryst 

11 50 m  Fri  12 50 m  Fri 
 

Hovedstevnet  –  årgang 1993 og eldre: 
…innsvømming… 

Kvinner  Menn 
Nr.                                Øvelse Nr.                                    Øvelse 
13 200 m  Medley  14 200 m  Medley 
15     50 m   Rygg  16     50 m  Rygg 
17     200 m  Bryst  18     200 m  Bryst 
19     50 m  Fri  20     50 m  Fri 
21       50 m  Bryst  22       50 m  Bryst 
23   100 m  Butterfly  24   100 m  Butterfly 

…pause… 
25       100 m  Fri  26       100 m  Fri 
27       25 m  Bryst  28       25 m  Bryst 
29     25 m  Butterfly  30     25 m  Butterfly 
31     200 m  Rygg  32     200 m  Rygg 
33     25 m  Fri  34     25 m  Fri 
35     25 m  Rygg  36     25 m  Rygg 
37     100 m  Bryst  38     100 m  Bryst 
39     50 m  Butterfly  40     50 m  Butterfly 
41     4x50 m  Fri  42     4x50 m  Fri 

 
PÅMELDING 
 
Påmelding ved e-post, helst med fil i stevnebørsformat, til 5evensen@online.no  (det første tegnet er tallet 5) 
 - eller for eksempel på NSF’s påmeldingsskjema som sendes til: Bjørn Evensen, Staudeveien 5, 2817 Gjøvik. 
 
Påmeldinger må være klubben i hende senest mandag 8.mars, kl. 23.00. 
 
Etteranmeldelser godtas på lagledermøtet før stevnet i ledige baner – mot dobbel startkontingent. 



STARTKONTINGENT 
 
De som deltar på stevnets rekruttdel betaler kun kr. 60,- totalt (uansett antall starter). Startkontingentene på 
hovedstevnet er kr. 50,- pr. individuell start og kr. 100,- pr. stafettlag. 
 
Betaling av startkontingenter til Gjøvik Svømmeklubb, postboks 243, 2803 Gjøvik, bankgiro. 2010.22.50711. 
Innbetaling ved påmelding !  
 
PREMIERING 
 
Alle rekrutter premieres med en premie totalt. Premieutdeling rett etter at rekruttdelen er avsluttet. 
 
På hovedstevnet er det 1/3 premiering pr. øvelse og årsklasse og senior.  Stafettene premieres i en åpen klasse. 
Fortløpende premieutdeling under stevnet.  
 
To bestemannspremier (høyeste poengsum kvinner/menn) deles ut umiddelbart etter de avsluttende stafettene. 
 
RESULTATLISTER 
 
Under stevnet slås resultatlister pr. øvelse opp på egen resultatvegg mellom basseng og kafeteria. 
 
Samlet resultatliste for stevnet blir formidlet til resultatoversikten på NSF sine hjemmesider, samt lagt ut på 
hjemmesidene til Gjøvik Svømmeklubb: http://www.gjoviksvommeklubb.no.  
 
Etter stevnet vil dessuten listene bli sendt til de som sørget for påmeldingen fra klubbene. 
 
…FORØVRIG 
 
Under stevnet vil det være kiosksalg - med mat og drikke, frukt og andre godbiter…  
 
Stevneleder og kontaktperson: 
• Iver Jensen, telefon: mobil 90885204 – samt privat 61180438, eller e-post til: iejensen@broadpark.no 
 
Eventuelle spørsmål rundt påmeldinger: 
• Bjørn Evensen, telefon: mobil 99512022 – samt privat 61179473, eller e-post til: 5evensen@online.no 
 
 

Vi ønsker alle svømmere, leder og publikum velkommen til en trollsk dag… 
- inne i det spennende olympiske fjellet ! 

- i hjertet av Gjøvik by ! 
 

 
 

Iver Eugen Jensen 
Gjøvik Svømmeklubb 
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