
Rekruttstevne 
Horten Svømmeklubb skal på rekruttstevne i Larvik, lørdag 25. mars  

kl 15:30 – 18:00. Sted: Farrishallen (Ahlefeldts gate 4, 3262 Larvik) 

ALLE C-gruppe svømmere meldes automatisk på dette 

stevnet. Dersom du IKKE kan delta, så meld av via MinIdrett 

(se neste side) eller send epost til: stevner@hortensk.net 

innen mandag 20.03.2017 

 

Oppmøte Horten Svømmehall kl 14:30 for felles avreise til Larvik. Foreldre må selv sørge for 

transport for seg og sine. Si ifra dersom du reiser direkte. 

Stevnestart kl. 16.00. Innsvømming og lagledermøte kl. 15.30.  

Garderober åpner kl. 15.30. Kiosken åpner kl. 15.00. 

         Påmeldt av klubben: 

Øvelse 1: 50 m fri  gutter/jenter   C2+C3 

Øvelse 2: 50 m rygg  gutter/jenter   C2+C3 

Øvelse 3: 25 m fri  gutter/jenter   C1+C2+C3 

Øvelse 4: 25 m rygg  gutter/jenter   C1+C2+C3 

Øvelse 5: 25 m bryst  gutter/jenter   C1+C2+C3 

Øvelse 6:  25 m butterfly gutter/jenter   C1+C2+C3 

Øvelse 7: 100 m fri  gutter/jenter    

Øvelse 8: 50 m bryst  gutter/jenter   C2+C3 

Øvelse 9: 4x25 m fri mix-stafett (klubben melder på)  Alle 

Premier til alle 😊 

Du kan se hvilke øvelser ditt barn er meldt 

på ved å bruke MinIdrett: 

https://mi.nif.no/Calendar 

Her kan du melde på flere øvelser, eller 

melde av øvelser. Alle meldes automatisk 

på i stafett. 

Snakk med svømmetrener eller 

undertegnede dersom du har spørsmål. 

 

Med vennlig hilsen 

Kim Vedvik, oppmann Horten Svømmeklubb 

epost: stevner@hortensk.net, mobil: 97977904 
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Huskeliste til stevner: 
• Såpe til dusjen 

• Svømmetøy 

• Hette med klubblogo (snakk med trener) 

• Svømmebrille 

• Ekstra håndkle til å bruke inne i svømmehallen 

• Klubbtøy (dersom du har dette, kan kjøpes på G-Sport Horten) 

• Kontanter til inngang og kiosk 

 

Avmelding til stevne / melde på flere øvelser 
1. Gå inn på MinIdrett kalender: https://mi.nif.no/Calendar 

2. Velg barn og arrangement 

3. Trykk på «Meld av» knappen / Trykk på «Legg til påmeldinger» 

 

 

Du kan også sende en epost til: stevner@hortensk.net med informasjon om barnets navn, og hvilke 

øvelser du ønsker å melde av/på. 
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