
 

 

 
 

 

 

 

 

Ringe Svømmehal 

Midtfyns Fritidscenter 

Søvej 34, 5750 Ringe 

 

 

Lørdag den 24. og søndag den 25. november 2018 

 
 

Program 
 

Lørdag: 

10.00: Indsvømning 

11.30: Stævne 

17.30: Sluttidspunkt (forventet)  

18.00: Indsvømning til finaler  

19.00: Finaleafsnit begynder med indmarch, velkomst, præsentation, finaler og 

           præmieoverrækkelse. 

21.00: Sluttidspunkt (forventet) finaler       

 

Søndag: 

08.00: Indsvømning 

09.05: Stævnestart 

14.30: Stævne slut søndag 

 

 

 

Traditionen tro, inviteres vi igen i år til Internationalt Svømmestævne. Et stævne med 

godt humør og stemning, fest og musik og hvor vi glæder os til at hylde vinderne og se 

en masse god svømning. Vores svømmehal er nu helt ny renoveret, nu også med nyt 

baderum til herre, nye startskamler m.v. - Vi glæder os til at se jer og skal gøre alt for 

at det bliver en sjov og hyggelig weekend. 
 

 



 

 

                                                

 

   Grupper 

 

 

Grupper 

   Født 2002 eller før Født 2005 Født 2008 

Født 2003 Født 2006 Født 2009 

Født 2004 Født 2007 Født 2010 eller senere 

Bemærk         Ændret gruppeinddeling i medleyfinaler 

Ingen  årgangsgrupper i holdkapper 

Kravtider INGEN   

Officials Vi beder alle klubber stille med: 
1 official/min. dommer ved 5 svømmere 
2 officials/min. dommer ved 10 svømmere osv. 

 

, osv  
 

 

Præmier 

Individuelt Medalje til vinderne i hver gruppe i alle løb med direkte    
finaler 

Medalje til nr. 1-2-3 i hver gruppe i alle finaler (bemærk de 
ændrede grupper i medley-finaler) 
Sluttid på 00 giver altid Rittersport i Ringe Svømme-Klub 

Holdkap Ingen præmier 

Klubhold I løb nr. 1-8 og 15-23 gives 3, 2 og 1 points for en 1., 2. og 
3. plads. 

Klubben der opnår flest points vinder vandrepokalen – for 
ét år. 

Pris 50 kr. pr. start (individuelt og holdkap) 



 

 

Program lørdag - indledende: 

1. løb 100 m medley, piger, indledende (Kvalifikation til løb 9: 100 medley) 

2. løb 100 m medley, drenge, indledende (Kvalifikation til løb 10: 100 medley) 

3. løb 100 m brystsvømning, piger – direkte finaler 

4.løb 100 m brystsvømning, drenge - direkte finaler 

5. løb 50 m fri piger, indledende 

6. løb 50 m fri drenge, indledende 

7. løb 100 m butterfly, piger – direkte finaler 

8. løb 100 m butterfly, drenge – direkte finaler 

Program lørdag - finaler: 

9. løb 100 m medley, piger – FINALER 4 GRUPPER : 02 eller før, 03-04, 05-06 
samt 07 og yngre 

10. løb 100 m medley, drenge – FINALER 4 GRUPPER : 02 eller før, 03-04, 05-06 
samt 07 og yngre 

11. løb 50 m fri piger – FINALER ALLE 9 ÅRGANGSGRUPPER 

12. løb 50 m fri drenge – FINALER ALLE 9 ÅRGANGSGRUPPER 

13. løb 4 x 50 m Holdmedley, piger (Max 2 hold pr klub) 

14. løb 4 x 50 m Holdmedley, drenge (Max 2 hold pr klub) 

Program søndag - alle løb er direkte finaler: 

15. løb 100 m fri piger 

16. løb 100 m fri, drenge 

17. løb 50 m butterfly, piger 

18. løb 50 m butterfly, drenge 

19. løb 100 m rygsvømning, piger 

20. løb 100 m rygsvømning, drenge 

21. løb 200 m medley, piger 

22. løb 200 m medley, drenge 

23. løb 10 x 50 m fri (Damer, herrer eller mix, fri sammensætning og rækkefølge) 

 

 



 

 

 

Indkvartering 

Der er mulighed for at bo og spise på Nordagerskolen, 300 meter fra svømmehallen. 

 

Pris for forplejning og overnatning: 

Overnatning fredag til lørdag 40,00 kr. 

Morgenmad lørdag 45,00 kr. 

Frokost (grovbolle eller pastasalat, frugt og juice) 45,00 kr. (leveres i      

    svømmehallen) 

Aftensmad- 2 retter 90,00 kr. 

Overnatning lørdag til søndag 40,00 kr. 

Morgenmad søndag 45,00 kr. 

Frokost (som lørdag) 45,00 kr.  (leveres i      

    svømmehallen) 

 

Ved tilmelding inden den 10. oktober giver vi en rabat på 10%. 
 

I Midtfyns Fritidscenter er Sund Cafe, med diverse lette retter, drikkelse m.v. 

Det er ikke tilladt at spise medbragt mad i Midtfyns Fritidscenter. På svømmetorvet, udenfor 

svømmehallen er det dog tilladt, for svømmerne at spise stævnesnacks. Al mad frabedes i 

svømmehallen pga. hygiejne. 

 

Livetiming Stævnet kan naturligvis følges på livetiming 

 

Tilmelding Senest mandag den 2. november 2018 

   til Channe Broholm – mail: broholm@edc.dk 

   Husk venligst at udfylde og vedlægge medsendte formular 

   AN-fil sendes til mail:  rsk.staevner@gmail.com 
 

Betaling           Senest samtidig med tilmelding, på konto:  

                         Regnr. 5994 Kontonr.  (000) 11 79 133 

                         Husk at skrive klubnavn på indbetalingen 

 
 

Ændringer Vi forbeholder os ret til ændringer og begrænsninger, men vil selvfølgelig 

oplyse alle berørte om dette, før ankomst til Ringe.

mailto:rsk.staevner@gmail.com


 

 

 

På Ringe Svømme-Klubs hjemmeside www.rsksvoem.dk kan du holde dig 

orienteret før og efter stævnet. Her kommer startliste, official plan, forventet 

tidsplan, resultatliste med mere. 

 
 

I er velkomne til at ringe eller maile for at høre nærmere: 

Kontakt formand Troels Stubager, tlf. 28 11 24 88, mail: 

stubager@midtfyn.net eller  

stævneleder Channe Broholm, tlf. 61 20 17 23, mail: 

broholm@edc.dk. 

 

Vi glæder os til at se jer! 

 
Venlig hilsen Ringe Svømmeklub  

 

 

 

 

 

 

http://www.rsksvoem.dk/
mailto:stubager@midtfyn.net
mailto:broholm@edc.dk


 

 

 

 

 

Anmeldelsesseddel 

 
 

KLUB: tilmelder hermed : 

Svømmere : Trænere : Ledere : Øvrige : I alt : 
 

 

 
 

 Pris, kr. Antal Pris i alt, kr. 

Overnatning fra fredag til lørdag 40,00   

Morgenmad lørdag: Cornflakes, mælk, yo- 

ghurt, rugbrød, franskbrød, rundstykke, smør, 

m.v. 

 
45,00 

  

Frokost lørdag: Grovbolle med pålæg  

ELLER pastasalat, frugt, juice. 

Overstreg det IKKE ønskede!  

 

45,00 

  

Aftensmad lørdag: 2 retters menu, 

aftenmåltid og dessert 

 

90,00 
  

Overnatning fra lørdag til søndag 40,00 
  

Morgenmad søndag (som lørdag) 45,00 
  

Frokost søndag (som lørdag) 45,00 
  

Antal individuelle starter 50,00 
  

Antal hold-kap-starter 50,00 
  

Samlet beløb    

 

 

 

 

Ringe Svømme-Klubs Internationale Svømmestævne 


