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Invitasjon til klubbmesterskap og sosial sammenkomst i 
Stavanger Svømmeklubb den 24. mai 2022 

 
Stavanger Svømmeklubb har gleden av å invitere alle svømmere i sportsavdelingen til 
Klubbmesterskap 2022. 
 
Endelig har vi igjen muligheten for å samle mange mennesker på samme sted. Vi synes derfor 
at det vil være helt strålende om du/dere vil delta på årets klubbmesterskap tirsdag den 24. 
mai i Kvernevik Svømmehall. 
 
Klubbmesterskapet består av kun 3 distanser og det er 25 meter fri, 50m meter fri og en 3x25 
familiestafett. 25 meter fri er for de yngste svømmere født 2010 og yngre, 50 meter fri er for 
de eldste svømmere født 2009 og eldre. 
Foruten de overnevnte aldersinndelinger deler SSK premier ut til alle aldersklasser. 
 
 

Løp  Distanse Alder og regler 

1 3x25 familiestafett Åpen klasse(samme husstand) 
2 50 fri Herrer 2009 og eldre 

3 50 fri Damer 2009 og eldre 

4 25 fri gutter 2010 og yngre 

5 25 fri jenter 2010 og yngre 

 
 
Som dere ser er det innført en familiestafett hvor man regner sammen alderen for de 3 
deltakere fra samme familie (husstand) og konkurrerer da i egen aldersklasse mot andre 
familier. Påmelding skjer til gruppetrener senest den 16.mai 
 
Trenerne i SSK er både dommere og tidtakere på dette uapproberte klubbmesterskap ;-) 
 
Klubbmesterskapet finner sted i Kvernevik svømmehall den 24.mai kl 17.00-18.30 
Innsvømming fra kl 16.00-17.00. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:post@stavangersvommeklubb.no


 

__________________________________________________________________________________________ 
Postadresse: C/O Bokholderiet Hinna AS, Boganesveien 31, 4020 Stavanger - Org.nr: 984 51 8536 

Besøksadresse: Idrettens Hus, Gamle Jåttåvågen 7, 4020 Stavanger 
Web: http://stavangersvommeklubb – Epost: post@stavangersvommeklubb.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosial sammenkomst etter klubbmesterskapet 
 

Stavanger Svømmeklubb inviterer alle foresatte og svømmere  i sportsavdelingen til 

en sosial sammenkomst med prisutdelinger fra klubbmesterskapet og annet på 

Clarion Hotel Stavanger den 24. mai kl 19.00. 

 

Vi ønsker å hedre våre klubbmestre og dele ut andre utmerkelser etter 

klubbmesterskapet - det serveres gratis pizza og brus til alle deltakere. 

 

Kleskode: Pent antrekk. 

Adresse: Arne Tettedalsvei 14, 4008 Stavanger 

 

Påmeldingslink til den sosiale sammenkomst. 

Påmeldingsfrist er den 16.mai 

 

Vi ønsker alle velkommen til en koselig kveld i godt svømmeselskap. 

 

Vennlig hilsen 

 

Stavanger Svømmeklubb 
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