
16. desember 2016 

 
 

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 01-04, mens 05 og 06 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: Oppmøte tider til felles oppvarming. 

 Fredag 10/2: kl. 1200 

 Lørdag 11/2: kl. 0730 og Lørdag kl. 1230 

 Søndag 12/2: kl. 0730 og Søndag kl. 1230 

Sted: Lambertseter Bad, Langbølgen, 1155 Oslo 

Drar hjem: På dette stevne har vi valgt at svømmerne skal ha de opptimale muligheter for å hvile 

 og bli klar til å svømme fort. Derfor vil det være mulig å drar hjem som følgende: 

 Fredag: Svømmerne kan drar hjem når egen aldersklasse er ferdig å svømme. 

 Lørdag formiddag: Vi vil ha et klasserom som svømmerne kan hvile i når egen klasse 

 er ferdig å svømme på formiddagen - det er felles varm lunsj. 

 Lørdag ettermiddag: Svømmerne kan drar hjem når egen aldersklasse er ferdig å 

 svømme. 

 Søndag formiddag: Vi vil ha et klasserom som svømmerne kan hvile i når egen klasse 

 er ferdig å svømme på formiddagen - det er felles varm lunsj. 

 Søndag ettermiddag: Alle svømmere blir på stevnet til hele stevnet er slutt, slik at vi 

 felles kan hedre de svømmere som kommer å ta sammenlagt premier - felles middag 

 på Egon etterpå. 

 

Overnatting: Da stevnet er såpass nærme, skal vi sove hjemme denne gangen. 

Forpleining:  Vi spiser felles lunsj på stevnet. Dette bestilles via arrangørklubben, og vil da være 

varm mat 

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

inne sko, snacks til dagen, masser av energi og stort smil :) 

Pris: 500,- i startavgift for deltakelse på stevnet 

 275,- i felles kostnader for mat og LÅMØ t-skjorte 

Øvelser: 2006: 50 fly, 100 rygg, 100 bryst, 400 fri, 200 IM 

 2001-2005: 100 fly, 200 rygg, 200 bryst, 400 fri, 200 IM 



16. desember 2016 

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

jeg (Jesper@ssk.no) ha beskjed før tirsdag d. 24. januar 2017! 

Trenere på turen: Jesper Madsen (967 242 80) 

 Marcel Rosenberg (980 355 97) 

 Trine-Marie Fjeldstad (971 910 99) 

 Rita Grøndalen 

 Ragnhild Engen (967 970 65) 

Lagleder: En lagleder vil være med på stevnet, som kan hjelpe svømmerne med praktiske 

 spørsmål, drar på lagleder møte (fredag kl. 1200), samt bistå trenerne på kanten. 

Middag Søndag: For å gi svømmerne mulighet å snakke sammen om deres opplevelse i løpet av 

helgen, samt avslutte en fantastisk helg med godt sosialt samhold svømmere og 

foresatte mellom, ønsker vi å samle alle til felles middag på Egon på Lambertseter 

Senter etter endt stevne på søndagen. Vi håper alle svømmere og foresatte har lyst å 

delta på denne felles spisning. 
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Prisoppsett: 

 LÅMØ T-skjorte med navn:  120,- 

 Lunsj lørdag og søndag:   250,- 

 

 Total:     370,- 

 Egenandel:   275,- 

 Klubbens andel (25%):   95,- 


