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Invitasjon  
Klubbmesterskap & Årsfest 

Kvernevik Svømmehall – Hetland videregående skole 21. mars 
 
Stavanger Svømmeklubb har gleden av å invitere alle svømmere i Sportsavdelingen til 
Klubbmesterskapet 2023. 
 
Etter en helt strålende høstsesong i Stavanger svømmeklubb skal klubbmesterskapet for 2023 
avgjøres i Kvernevik svømmehall den 21.mars. Vi gleder oss til å samle så mange svømmere 
og foresatte som mulig til dette interne stevne som i fjor ble en braksuksess. 
 
Klubbmesterskapet består av kun 3 distanser - 25 meter fri, 50m meter fri og en 3x25 
familiestafett.  
25 meter fri er for svømmere født 2011 og yngre, 50 meter fri er for svømmere født 2010 og 
eldre. Foruten inndelingen i distanser, deler SSK ut premier til alle aldersklasser. 
Eneste krav til familiestafetten er at man bor under samme tak og/eller er nær familie. 
Påmeldingsfrist (individuell) er den 10. mars på SSK sin hjemmeside -  LENKE. 
 
Familiestafetten med deltaker-navne og «navn» på stafetten sendes til 
finn@stavangersvommeklubb.no senest den 10.mars. 
 

Løp  Distanse Alder og regler 

1 3x25 familiestafett Åpen klasse, men fra samme husstand 

2 50 fri Herrer 2010 og eldre 

3 50 fri Damer 2010 og eldre 
4 25 fri gutter 2011 og yngre 

5 25 fri jenter 2011 og yngre 

 
Trenerne i SSK er både dommere og tidtakere på dette uapproberte klubbmesterskap ;-) 
 
Klubbmesterskapet finner sted i Kvernevik svømmehall den 21.mars kl 17.00-18.30 
Innsvømming fra kl 16.00-17.00. 
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Årsfest  
Stavanger Svømmeklubb inviterer alle foresatte og svømmere i sportsavdelingen til årsfest 

med prisutdelinger fra klubbmesterskapet og utmerkelser fra 2022 på  

Hetland videregående skole den 21. mars kl 19.00-21.30  

Adresse: Breidablikkveien 16, 4017 Stavanger 

Påmeldingsfrist er den 10.mars på SSK sin hjemmeside - LENKE.  

(Alle deltakere på årsfesten må gjøre sin egen individuelle påmelding) 

Egenandel kr. 50,- pr person 

 

Kleskode: Pent antrekk. 

Servering: Pizza, Brus, Kake og kaffe. 

 

Gjenbrukstimen - Under den sosiale sammenkomsten vil der være mulighet for å selge, bytte 

eller gi vekk svømmeutstyr dere har liggende i skapene. Kanskje drakten er blitt for liten, 

kanskje du har en drakt, zoomers eller padles for mye, kanskje klubbdrakten kan gå i arv og 

videre til neste storsvømmeren i SSK?  

Ta med det du ønsker å komme av med, og gled den neste i SSK-rekken. 

 

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

Vennlig svømmehilsen, Stavanger Svømmeklubb 
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