
  9 

15 

30 

10 

12.45 

13.15 

Pause med oppvisning 

13.45 

14.15 

14.30 

Tidene i pogrammet er omtrentlige. Blir en øvelse ferdig tidligere 

enn planlagt, starter neste øvelse umiddelbart. Dette betyr at 

utøverne må være klare i god tid. 

mm. 

Vi ønsker velkommen til  
Vestbystevne i Grevlingen svømmehall i Son,  

lørdag 10. februar 2018 for utøvere mellom 9–13 år. 

Hver klubb må fylle ut vedlagte påmeldingsskjema og sender til 
stevne@vestbyslk.no senest 20. januar 2018.

Pris pr. deltager vil være kr 160,-. 
Ved påmelding etter fristen er prisen kr 250,-  

Dette betales samlet for hele k lubben til kontonr: 1613.20.35044 innen
8.februar!
Merk innbetalingen med klubb og antall deltagere.

Det blir kiosk med salg av pølser, brus og kaker (kontanter og Vipps). 
Inngang kr 30,- for voksne. 

Program: 

11:00  Innmars 
11:15  Innsvømming 
11:30  50 meter ilandføring av ring m/svømmeføtter individuelt 
12:10  50 meter ilandføring av bøye individuelt 
12:45  Pause med oppvisning 
13:15  Bøyestafett 
13:45  Vestby SLK-stafetten 
14:15  Premieutdeling 
14:30  Slutt 
 
Tidene i programmet er omtrentlige. Blir en øvelse ferdig tidligere enn 

planlagt, starter neste øvelse umiddelbart. Dette betyr at utøverne må 

være klare i god tid. 

Det er premie til alle! 

Vi ser frem til en hyggelig søndag og

ønsker alle hjertelig velkommen!

Hilsen Vestby Svømme- og livredningsklubb.

NB: Øvelsene er beskrevet på neste side!

VESTBYSTEVNE 



 

Bøyestafett 
Nr. 1 svømmer med bøye FORAN seg, smeller i kanten og legger seg inni bøyen. 
Nr. 2 ilandfører bøye med nr. 1 inni over til andre siden. Nr. 2 tar i kanten. Nr. 3 
står klar i vannet som nr. 1 gjorde, og starter når nr. 2 tar i kanten. Nr.3 svømmer 
med bøyen FORAN seg, smeller i kanten og legger seg så inni. Nr. 4 ilandfører 
bøye med nr. 3 inni over til den andre siden igjen, øvelsen er slutt når nr. 4 tar i 
kanten.  
 
Vestby SLK-Stafetten 
En Nordisk ”variant”. Stafetten går på kortsiden med 3 deltagere. Nr. 1 kaster 
bøye ut til nr. 2 som står 4m ut fra kanten og drar nr 2 inn. Nr. 2 svømmer med 
bøye foran seg til nr. 3 og legger seg inn i bøyen. Nr. 3 ilandfører nr. 2.  Nr. 1 
kaster line når nr. 2 tar i kant ved veksling. 
 

No.1: kaster bøye ut til no. 2 på x meter og drar inn.  

No.2: svømmer med bøye foran seg til no.3 og legger seg inni. 

No.3: ilandfører no.2 tilbake/til kaste line. Under veksling kaster no.1 line.  

 
På langs av bassenget: 
 
50 m ilandføring av bøye 

Personen starter i vannet og ilandfører bøyen BAK seg i 50 m. 
 
50 m med svømmeføtter 
Personen svømmer valgfritt til grunna med svømmeføtter, på grunna dykker 
personen ned og henter en ring. Denne skal ilandføres tilbake, ringen må være 
over vann og BAK personen. 
 

 




