
24. oktober 2016 

 
Til: K3- og K4- partiene 

Informasjon om: Trenings helg med overnatting og hygge! 

Tidsrom: Fra fredag 18. november kl. 16:00 

 Til søndag 20. 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, Skjetten badehette, briller, flere badedrakter, osv),  

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 1945 

 Lørdag: frokost 0645 - lunsj 1145 - middag 1830 

 Søndag: frokost 0700 

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

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

http://ssk.x100.no/organus/public/ så fort som mulig - dog senest fredag 11 

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

måltider eller være nattevakt. Det er forventet at alle svømmere/foresatte hjelper 

med opprydding. 

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

Transport: Svømmerne blir hentet på Skjetten på søndagen etter frokost kl. 0800, slik at det er 

god tid til å rydde og svømme oppvarming på Gjelleråsen. Det er avgang fra 

klubbhuset kl. 0900, når alle svømmere er delt ut på bilene. 

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


24. oktober 2016 

 
Sluttidsspunkt Når tidsplan for stevnet er publisert, vil det bli satt et tidspunkt for avslutning av 

helgen. Etter stevnet er slutt, vil det bli ca. 1 time med trening/lang utsvømming på 

Gjelleråsen. Heretter er svømmerne ferdig med helgen. Det er ingen trening hhv. 

søndag kveld (K3 og K4) og mandag morgen (K2). 

 


