
 
 

Informasjon Oppstartsleir Løkken august 2017 
 
Oppmøte I Larvik senest 16:00 de aktuelle dagene: 
Gruppe 1: 02. August 

Gruppe 2: 06. August 
Adressen er: Revet 8, 3263 Larvik 

Hjemkomst Larvik 12. August: 16:30 
 
Alle er ansvarlig for å komme seg til Larvik (ved kaia) og være tilstede senest 
16:00 på avreisedagen. Dere er selv også ansvarlige for hjemreisen fra Larvik 
12. August. 
Vi oppfordrer til samkjøring begge veier. 
 
Ta med: 

• Treningstøy til både inne og ute 

• Svømmetøy samt utstyr (Lurt å ha med 2 håndkler samt 2 
badedrakter/bukser) 

• Sengetøy (dynetrekk, putetrekk, laken) 

• Matpakke til avreisedagen. Første måltid er Frokost 03./07. August. 

• Eventuelt Kortspill, brettspill eller annet. 
 
Noen retningslinjer: 
 

1. Lommepenger på 200DK (kan gis til Reiseledere i konvolutt) 
2. Max 1 is om dagen. Ingen andre ting er tillatt (kjeks, iste, brus etc.) Vi 

som klubb sørger for å ha alt av mellommåltider/sunne alternativer 
tilgjengelig. 

3. Skal man gå noe sted så sier man ifra til en voksen, samt må gå i grupper 
på minimum 3 personer. 

4. For å minimere mobilbruk så vil utøverne være tilgjengelige på telefon 
mellom 20:00-21:00 hver dag. 

5. Vi oppfordrer alle til å la nettbrett/data etc. Ligge hjemme. Det vil bli nok 
av aktivitet og sosiale tiltak og vi ønsker å minimere bruken av dette. 

 
 
 
 



Trenere som skal være med: 
Ronnie Anstensen (Tlf. 48187630) 
Ragnhild Engen  (96797065) 
Jesper Madsen ( 96724280) 
Marcel Rosenberg (98035597) 
 
Reiseledere som skal være med: 
Gr 1: 
Mona Hagen og Gaute Breang (95208923 /91826038) 
Julie Hagesæter (93678669) 

Gr 2: 

Tone Lesteberg (996 38 643) 

Anne Marte Laget (95072005) 

Daniel Nguyen (93028331) 

Heidi Brudal (90925138) 

 
 
Vi ber igjen om å melde fra til Ronnie på mail svommingsl@ssk.no hvis det 
enda ikke er opplyst om eventuelle allergier, medisiner eller annet vi 
trenere/reiseledere bør vite om. 
 
Er det andre spørsmål, ta kontakt med Ronnie. 
 
Mvh, 
 
Trenerteamet 
 
Fellesskap – Glede – Dyktig - Dristig 

tel:004799638643
mailto:svommingsl@ssk.no

