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Norges Livredningsselskap, Romerike Krets 

inviterer alle nordiske klubber til: 
 

Stevne i livredning 
10.-11. november 2018 

Sandbekkhallen, Rælingen 
 

  
 

https://www.google.no/maps/place/Sandbekkhallen/@59.9335075,11.0318427,1
5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x233113995f712ca9!8m2!3d59.9335075!4d11.0318

427 
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Foreløpig program (med forbehold om endringer etter påmelding). 
 
Lørdag 10. november: 
08:00-08:30 Lagledermøte nippers 
08:30-08:45 Innsvømming nippers 
08:50-08:55 Innmarsj nippers 
09:00-09:30 Nippers 4 x 25 m medleystafett (som de store har) 
09:30-10:00 Nippers 50 m redning av ring med svømmeføtter 
10:00-10:30 Nippers 2 x 25 m bøyestafett 
10:30-10:40 Premieutdeling nippers 
 
Selv om vi har laget eget nippersstevne, håper vi mange blir igjen og prøver øvelsene for 
yngre junior. 
 
10:40-11.10 Lagledermøte yngre junior, junior og åpen klasse 
11:10-11:35 Innsvømming (utøvere kan starte i vannet tidligere hvis ikke alle lagledere fra en 
klubb går på lagledermøte) 
11:35-11:45 Line throw oppvarming 
11:47-11:55 Innmarsj og åpning 
12.00-12:30 4 x 50 m hinderstafett 
12:30-13:30 200 m hinder 
13:30-14:00 Line throw 
14:00-14:30 Pause med premieutdeling 
14:30-15:30 50 m redning med svømmeføtter (carry) 
15:30-16:00 100 m redning med svømmeføtter (carry) 
16:00-16:30 4 x 25 m medleystafett 
16:30-16:45 Premieutdeling 
16:45-17:45 100 m manikin tow 
17:45-18:45 50 m redning (carry) 
 
Slutt dag 1 
 
Søndag 11. november: 
08:30-09:00 Lagledermøte 
09:00-09:50 Oppvarming nordisk 
10:00-13:00 Nordisk forsøk, semi og finale 
13:00-13:15 Premieutdeling 
13:15-14:00 100 m redningsmedley 
14:00-14:30 4 x 25 m dukkestafett 
14:30-14:45 Premieutdeling 
14:45-16:15 100 m superlifesaver 
 
Slutt dag 2 
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Som dere ser av programmet, har vi gjort noen endringer. Vi håper klubbene klarer å løse 
dette. Dette har vi gjort av flere grunner: 

- Nippers får et «eget» stevne med egen innmarsj. 
- Nippers slipper å vente så lenge mellom øvelsene. 
- De av nippers som ønsker å delta både i nippers og yngre junior får litt mer pause. 
- Det blir bedre plass på tribunen for både nippers, større utøvere, foreldre og andre 

 
Klasser: 
Jenter     Gutter 
Nippers: 2005 og yngre  Nippers: 2005 og yngre 
Yngre junior: 2003 og yngre  Yngre junior: 2003 og yngre    
Junior: 2000-2002   Junior: 2000-2002 
Åpen: 2002 og eldre   Åpen: 2002 og eldre 
 
2003 og yngre har ikke 100 m redningsmedley og 100 m redning med svømmeføtter, ellers 
alle øvelser. De kan også stille i juniorøvelser hvis ønskelig. 
Klassene Junior og Åpen har alle øvelser utenom 50 m redning med svømmeføtter.  
Nippers kan velge å stille kun i nippers, eller de kan prøve seg i yngre junior på noen øvelser i 
tillegg. 
 
Man melder seg på i den klassen man ønsker å stille. Ønsker man å stille i f.eks 50 m redning 
med svømmeføtter på yngre junior og 100 m samme øvelse på junior er dette selvfølgelig lov. 
Alle blir seedet etter tid på like øvelser, uavhengig av alder.  
 
Premiering: 
Alle øvelser blir premiert etter klasser.  
For å spare tid vil det kun bli lagøvelsene som blir premiert offentlig. Premier ved 
individuelle øvelser hentes ved anvist plass. 
 
Startkontingent 
Nippers (uavhengig av antall øvelser)   kr. 100,- 
Junior og senior pr. individuelle øvelse  kr. 100,- 
Stafetter pr. lag     kr. 150.- 
 
Påmeldingsfrist med tider på alle øvelser for alle deltakere er 01. oktober sendes til 
kinegrl@online.no. 
 
Håper både norske og nordiske klubber kan delta med så mange som mulig og lage god 
stemning på tribunen. 
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Overnatting: 
I år har vi dessverre ikke mulighet for å organisere overnatting på Sandbekken skole, grunnet 
manglende bemanning hos oss. 
Dere har selv mulighet til å leie direkte av Sandbekken skole, tlf. 64 80 40 20, men må da selv 
stå ansvarlig for nattevakt, renhold, søppeltømming etc.  
For øvrig er det mulighet for hotellovernatting både i Lørenskog og Skedsmo.  

 
Praktisk informasjon: 
FastSwim stiller med stand under stevnet. 
Det vil være kiosk i gangen. Betales med kontanter eller vipps.   
 
Parkering: 
Det er mulig å parkere i skolegården. Det er håndballkamper i hallen, men dere som kommer 
med biler i forbindelse med dette stevnet skal IKKE betale parkeringsavgift.  
 
Inngangsbillett: 
Det blir en inngangsbillett på kr. 30,- pr person en dag eller kr. 50,- for to dager (betales 
kontant i hallen eller med vipps) for tilskuere. Dette gjelder ikke lagledere, dommere, 
tidtakere eller andre funksjonærer. 
 
Lagledermøte: 
Foregår i garderobe i hallen lørdag 08:00-08:30 og 10:40-11:10. Hvis noen klubber ikke 
rekker lagledermøtet må endringer mailes før 08.00. Søndag blir det lagledermøte  
08:30-09:00, ellers kun enkle endringer med overdommer og speaker.  
 
Funksjonærer: 
Vi er avhengige av mange tidtakere og dommere. Alle norske klubber må stille med noen. 
Dette trenger vi beskjed om så fort som mulig, men innen 20. oktober. 
 
 
Da gjenstår det bare å ønske alle nordiske klubber velkommen til stevne! 


