
 

 

 

på Hundsund Bad 

 

 



Det er igjen tid for BSV Cup!  Alle kan delta – fra kursbarn til mastersvømmere.  Fredag 13. 
desember smeller vi i gang igjen på Hundsund Bad! 
  
Denne gangen gjør vi noen endringer i øvelsesoppsettet! K1 og K2 svømmer luciatog i 
bassenget, K3 – K6 svømmer 50-meter fri, rekruttegrupper og kursbarn svømmer 25 m 
bryst og/eller 25 m crawl. Elite 2 lager god stemning i stafettene 
       
Foreldre, familie og venner bidrar som arrangører, ivrige kakebakere og heiagjeng - alt for å 
skape idrettsglede og god stemning.  
  
Tidsplan:  

• 16.00 – 17.00: Innsvømming                               
• 17.00 – 18.00: Svømmestevne                            
• 18– 19.00: Sosial hygge på Hundsund  

Ungdomsskole med besøk av nissen! 
  

Øvelser:   

1. 50 fri - Gutter (K3 - K6, T-gr og Sup) 
2. 50 fri – Jenter (K3 - K6, T-gr og Sup) 
3. 25 m bryst - gutter rekrutt/kurs 
4. 25 m bryst - jenter rekrutt/kurs 
5. Luciasvømming (K1 og K2) 
6. 25 fri-stafett (alle som vil) 
7. 25 m crawl - Gutter rekrutter/kurs                 
8. 25 m crawl - Jenter rekrutter/kurs 
 

 
Stafetten 
Stafetten er åpen for alle som ønsker. Elite 2 vil i år lede stafettlagene (og også svømme selv) 
og skape god stemning for de yngre.  
 
Premiering  
I år blir premien en liten overraskelse fra julenissen! 
 
Påmelding for Rekrutt, trenings- og konkurransegrupper  
Påmelding https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=99253   innen onsdag 11. desember.  
  
Påmelding for kursbarn  
For kursbarna må fødselsdato og fødselsår oppgis! I tillegg må dere skrive hvilke øvelser 
barna ønsker å delta på. Påmelding sendes til stevne@barumsvommerne.no innen onsdag 
11. desember. 
  

https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=99253
https://www.tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=73547


Er du påmeldt, men får problemer med å stille gi beskjed til Hege på tlf 926 63 140 – uansett 
om du er automatisk påmeldt eller har meldt deg på til din trener. Det er viktig for 
avviklingen av stevnet at avmelding blir gjort i god tid.   
  

Mat til BSV-cup   

Vi kommer til å be om kaker/ boller og frukt fra flere av gruppene. E-post om hva dere skal 
ha med kommer mandag 9.12. Ved spørsmål ta kontakt hege@barumsvommerne.no . 

  

Butikken på Hundsund  
Butikken på Hundsund er åpen under stevnet. Denne kvelden er det 25 % på alt av 
svømmeutstyr og badedrakter. Det er ikke 25 % på profiltøy. 

  
Spørsmål rundt stevnet:  

Har du spørsmål kan du rette disse til stevne@barumsvommerne.no. 
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