
18. september 2018 
 

 

Høstsamling K4-R-Nemo 
 

Fredag 16. – Søndag 18. November 2018 arrangerer vi treningssamling for K4, Rekrutt og 

Nemo-grupper. 

Vi skal bo på Skjetten Skole og trene i Skjetten Svømmehall, så alt er rett i nærheten. 

 

Vi håper å få med oss mange svømmere fra de tre nivåer. En samling som denne helgen, gir 

svømmerne mulighet å ta veldig store skritt i forhold til teknikken sin. Samtidig er det den 

best mulige sjanse for å styrke samholdet svømmerne mellom. 

 

Nemo svømmere kan velge å bli avhentet på kvelden og komme igjen neste morgen, eller de 

kan velge å bli med på overnatting. I tillegg har Nemo svømmerne fri på søndagen, så alle 

Nemo svømmere bes hentes på lørdag kveld. 

Vi møtes på Skjetten Skole kl. 1600 med alt utstyr som skal brukes i løpet av samlingen. 

Heretter følger vi planen som ses her: 

 



18. september 2018 
 

Som dere ser, skal vi være mye sammen, både på trening men også under måltider og tid 

mellom de ulike aktiviteter. Dette er en fantastisk mulighet å bli enda bedre kjent med 

lagkameratene sine. 

Pris for leiren er: 400,- (faktureres via tryggivann eller Organus) 

Vi trenger foreldre som kan hjelpe til i løpet av de tre dagene, skriv på påmeldingen eller til 

Jesper når dere kan hjelpe; 
 Nattevakter 2 fra Fredag-Lørdag og 2 fra Lørdag-Søndag - må være våken hele natten 

 Middag fredag 

 Frokost lørdag 

 Lunsj lørdag 

 Middag lørdag 

 Frokost søndag 

 Lunsj søndag 

Det er forventet at alle svømmere/foresatte hjelper med opprydding! 

 
Ansvarlige trenere: Jesper Madsen, tlf: 967 242 80, e-mail: jesper@ssk.no 
   Marcel Rosenberg, tlf: 980 355 97, e-mail: marcel@ssk.no  

 

Påmelding gjøres i Organus (under treningsleir) eller ved å sende en mail til Jesper 

(jesper@ssk.no) så fort som mulig og innen torsdag 1. November 2018. 

 

Er det noen spørsmål, er dere velkommen til å ta kontakt med Jesper, 

 

Mvh, 

Trenerne 
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