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Invitasjon til stjernekonkurranse og felles treningssamling 
Vår 2018 
 

 

Med NSF's godkjennelse, og i henhold til NSF’s lover og regler har OI Synkron gleden av å 
invitere til Stjernekonkurransen vår 2018.  

 
Dato 
23.02-25.02 Treningssamling  
25.02 Stjernekonkurransen 
 
Sted 
Sogn Bad, 
Sognsveien 80, 0855 Oslo  

 
Stjernekonkurransen  
Stjernekonkurransen arrangeres for som en approbert konkurranse for første gang i 2018, og 
er en ren figurkonkurranse. Stjernekonkurransen er basert på stjernesystemet til Norsk 
Synkronsvømming.   

Det konkurreres i 4 bestemte stjerneelementer tilknyttet stjerne 3-10. 

Utøver kan delta fra året man fyller 9, og det er ønskelig at alle deltakere har sort badedrakt 
og hvit badehette. Vi tar forbehold om minst 3 deltakere i hver stjerneklasse. Det konkurreres i 
to aldersklasser + uapprobert:  

1.) 9-10 år, 2009-2008. Alle utøvere må ha gyldig lisens 

2.) 11 år og over, 2007 og eldre. Alle utøvere må ha gyldig lisens 

3.) U approbert for synkronskolen, stjerne 1 og 2. Fra året man fyller 6 år (2011 og 2012) for 
deltakere fra OI, fra fylte 8 år for deltakere fra andre klubber (2010) Krever ikke lisens. 

Stjernekonkurransen er ment å være den første konkurranseopplevelsen for mange utøvere, 
samtidig som den skal være enkel og morsom å delta på.   
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Lisens 
I de approberte delene av konkurransen må hver enkelt utøver ha betalt lisens før start. Hver 
klubb har en lisensansvarlig, ta gjerne kontakt med denne.  
 
Informasjon om lisens finner du her:  
http://svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/lisens/ 
 
Spørsmål om lisens kan også rettes til NSF, ved Tor Arne Volden på 99100454 eller epost 
tor.arne@svomming.no  
 
Resultater og premiering 
Alle deltakere på stjernekonkurransen får deltakerpremie. Konkurransen dømmes av 4 
dommere, som gir en karakter fra 0-10 pr. øvelse.  

1.) 9-10 år  

Får karakter for hver øvelse, som vises i en alfabetisk resultatliste. Ingen summering, og 
resultatet kan ikke benyttes til kvalifisering for andre konkurranser.    

Alle deltakere får deltakerpremie.  

2.) 11 år og over  

Får karakter for hver øvelse og alle karakterene summeres og presenteres i en rangert 
resultatliste. Maks totalsum er 160 (ved karakter 10 i alle 4 øvelser). Det vil premieres for 1,2 og 
3 plass pr. stjernekategori ved minst 3 deltakere.  Utøvere over 12 år må ha gyldig lisens.  
 
Approberte øvelser 
Da Sogn bad har en dybde på 1.80 meter vil stjerne 7 og 10 følge øvelsene for grunt basseng.  
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U approberte øvelser – Synkronskolen 
Utøvere på stjerne 1 og stjerne 2 får mulighet til å delta på stjernekonkurransen  
u approbert.  
 
Utøvere fra OI kan stille fra året de fyller 6 år (2012 og 2011 modeller), da det er egen klubb, 
mens deltakere fra andre klubber kan delta fra fylte 8 år (2010 modeller). 
 
Øvelser stjerne 1 
 
1.) Tub og Baklengs kropert salto 
2.) 25 m ryggsvømming på tid  
 
Øvelser stjerne 2 
 
1.) Pretzel og Seilbåt veksel 
2.) 25 m brystsvømming på tid  

Hver deltaker får deltakerpremie og får karakter for hver øvelse, som vises i en alfabetisk 
resultatliste. Ingen summering. Resultatene vil ikke lagres.  
 
Synkronskolen dømmes av trenere, og hver klubb bes stille med 1 trener pr. 5 utøvere.  
 
Startkontigent og påmelding 
Synkronskolen: 100 kr 
Stjerne 3 og over: 200 kr 
Maks en stjerne pr. utøver.  
 
Påmelding sendes samlet pr. klubb i excel til synkron@oi-svomming.no med: 
 
1.) Fult navn på utøver 
2.) Lisensnummer 
3.) Fødselsdato 
4.) Stjerneklasse 
5.) Klubb 
6.) Navn & kontaktinfo på trener som følger synkronskolen og andre grupper  
 
Påmeldingen må være sendt innen 09.02.2018 
 
OI Svømming sender ut faktura i etterkant av konkurransen.  
 
Det vil være åpen cafe på konkurransen med salg av mat, kaker og drikke.  
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Felles treningssamling 23.-25. februar 
 
Vi har også gleden av å invitere til felles treningssamling på Sogn Bad i forkant av 
konkurransen for deltakere som øver på stjerne 3 og oppover fra OI Synkron, Asker Synkron 
og Ålesund.  
 
Treningssamlingen gir utøverne mulighet til å trene på tvers av nivåer og klubber, og utøverne 
deles inn i passende nivågrupper.  
 
Foreløpig program 
* Vi tar forbehold om endringer i programmet.  
 

Program  

  

Fredag   
17.00-18.00 Sosialt og pizza 

18.00-19.15 Landtrening 

19.30-21.00 Basseng 5 baner 

  

Lørdag  
09.00-10.30 Landtrening basis og fleksibilitet 

10.30-11.15 Lunch 

11.30-12.30 Basseng 3 baner 

12.30-13.30 Basseng 6 baner /landtrening 

13.30-14.00 Snacks og frukt pause 

14.00-15.00 Basseng 6 baner/Landtrening 

15.00-16.00 Sosialt 

  

Søndag  
08.30-10.00 Basseng 5 baner 

10.15-11.15 Landtrening 

11.15-12.00 Lunch 

12.00-13.00 Innsvømming stjernekonkurransen 

13.00-17.30 Stjernekonkurransen 

 
 
Pris 
400,- pr. deltaker hele helgen  
Prisen inkluderer trening hele helgen, pizza på fredag og trenere.  
 
Hver deltaker må bringe med seg lunch og snacks lørdag og søndag.  
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Påmelding 
Påmelding sendes samlet fra klubb til synkron@oi-svomming.no med følgende informasjon: 
 
- Deltakers navn 
- Deltakers fødselsdato 
- Deltakers stjernenivå 
- Epost og telefonnummer til foresatt  

Send gjerne påmeldingen i excel format.  

 

NB! Deltakere fra OI Synkron melder seg på treningssamlingen via medlemsregisteret. 
 

Påmeldingsfrist: 09.02.2018 – bindene påmelding  
 
 
Faktura til deltakere fra andre klubber sendes samlet til klubb.   
 

 
 

 

Vi håper å se deg på både stjernekonkurransen og treningssamling!  
 

Med vennlig hilsen 
OI Synkron 
Synkron@oi-svomming.no 
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