
8. desember 2015 

 
 

Til: Kvalifiserte svømmere til LÅMØ 2016 

Informasjon om: LÅMØ er det primære stevne for svømmere på K2- K3- og K4. Bare de 24 beste 

svømmere får delta i aldersklasserne 00-03, mens 04 og 05 skal ha gyldig 

påmeldingstid i alle øvelsene. Å få lov til å svømme LÅMØ er noe svømmeren skal 

være stolt over å ha oppnået. 

Tidsrom: Fredag 5. februar til Søndag 7. februar 2016. 

 Vi skal være i Sarpsborg fredag kl. 1200, klar til oppvarming og lagledermøte. Vi 

planlegger felles kjørsel, med oppmøte på Skjetten Skole kl. 1000 (vi sender ut en 

mail svømmerne kan levere på skolen for å få fri). Hvem kan hjelpe med kjørsel? 

Sted: Sarpsborghallen, Dronningens gate 53, 1723 Sarpsborg 

Overnatting: Vi skal sove på en skole ved siden av svømmehallen. Svømmerne skal derfor 

medbringe sovepose, liggeunderlag osv. 

 Felles overnatning er obligatorisk, da vi ønsker å reise som et lag. Svømmere som 

ikke overnatter på skolen vil bli stryket fra stevnet. 

Forpleining: Fredag: Svømmerne skal medbringe en stor lunsj matpakke til fredagen 

 Alle andre måltider spiser vi i nærheten av skolen/svømmehallen 

Ta med: Svømmeutstyr (håndkle, badetøy (gjerne flere), svømmebriller, badehette), klubbtøj, 

inne sko, masser av energi og stort smil :) 

Pris: 500,- i startavgift for deltakelse på stevnet 

750,- egenbetaling ved stevnet (se prisoppsett på siste side). Begge betalinger vil 

ligge i Organus! 

Øvelser: 200: 50 fly, 100 rygg, 100 bryst, 400 fri, 200 IM 

 2000-2004: 100 fly, 200 rygg, 200 bryst, 400 fri, 200 IM 

Påmelding: Alle svømmere som er kvalifisert blir meldt på stevnet. Om noen IKKE skal delta, MÅ 

jeg (Jesper) ha beskjed før tirsdag d. 19. januar 2015 kl. 2200! 

Trenere på turen: Jesper Madsen (967 242 80) 

 Trine-Marie Fjeldstad (971 910 99) 

Reiseleder: Vi skal ha med en reiseleder på turen, som også overnatter på skolen.  
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Prisoppsett: 

 Overnatning inkl. frokost og lunsj matpakke: 300,- 

 Middagsmat fredag og lørdag:   400,- 

 LÅMØ T-skjorte med navn:  120,- 

 Snacks til helgen:    80,- 

 Overnatning for Lagleder og Trener:  255,- 

 

 Total:     1.155,- 

 Egenandel:   750,- 

 Klubbens andel (35%):   405,- 


