
21. oktober 2015 

 
Til: K2- K3- og K4- partiene 

Informasjon om: Trenings helg med overnatting og hygge! 

Tidsrom: Fra fredag 20. november kl. 16:00 

 Til søndag 22. november 

 

Treningstider: Vi skal trene på Skjetten og Gjelleråsen etter stevnet. Se skjema under. 

Sted: Skjetten klubbhus: Nordens vei 21, 2013 Skjetten 

 Li-Hallen (GIFFI Svøm): Birkelundsveien 68B, 1481 Hagan 

Overnatting: Overnattingen foregår på Skjetten klubbhus.  

Forpleining: Forpleining blir på klubbhuset – på søndag lages det matpakke under frokosten 

Ta med: Svømmeutstyr, treningsklær (ute og inne), spill, sovepose, luftmadrass, personlige 

 ting, sekk og et stort smil :) 

Ta også med: Utstyr til stevne (Skjetten Klær, briller osv), Sykkel, sykkel hjelm,  varme klær til 

sykkelturen 

Pris: 300,- + stevneavgift 

Leder: Vi har bruk for minst to foreldre fredag-lørdag og lørdag-søndag, som kan være 

nattevakt - må være våken hele natten 

 Vi har bruk for 2-3 foreldre til å hjelpe pr. måltider; 

 Fredag: middag skal være klar 1930 

 Lørdag: frokost 0645 - lunsj 1145 - middag 1830 

 Søndag: frokost 0645 

Ansvarlig: Jesper Madsen, tlf: 967 242 80, e-mail: svommingbt@ssk.no 

Påmelding: skjer på hjemmesiden (i organus) etter innlogging: 

http://ssk.x100.no/organus/public/ så fort som mulig - dog senest fredag 13 

november eller ved å sende mail til Jesper. Skriv i tillegg om forelder kan hjelpe med 

måltider, være nattevakt eller hjelpe med opprydding. 

Annen info: Samlingen avsluttes søndag med deltagelse på GIFFI Svøm. Tradisjonelt vil GIFFI Svøm 

være uten foresatte, slik at svømmerne får muligheten å øve seg på rutinene selv. Fra 

tidligere erfaringer er svømmerne i tillegg mye bedre til å heie på hverandre og være 

sammen, når stevnet er uten foresatte.  

http://ssk.x100.no/organus/public/


21. oktober 2015 

 
Transport: Planen på søndagen er å sykle felles til Li-Hallen hvor stevnet avholdes. Det er 

sykkelsti hele veien. Svømmerne bes medbringe funksjonell sykkel med lys, samt 

sykkelhjelm. Vi håper det blir godt vær, men i tilfelle av snø og mye regn ønsker vi og  

svømmerne å bli kjørt til Li-Hallen. Denne beslutning tar vi ift værutsikten tett opp til 

stevnedagen. 

Henting Når tidsplan for stevnet er publisert, vil det bli satt et tidspunkt for henting av 

svømmerne ved Li-Hallen. Overnattingsutstyr kan hentes på klubbhuset etter 

stevnet. 

 


