
6. Mai 2017 
 

Sommertrening på Volla fra onsdag           
d. 21. Juni til fredag d. 30. Juni for svømmere på  

K2-K3-K4-R-T1-T2 
 

 
Da er det snart sommer og ferie fra skolen. Det betyr en god mulighet for å trene et par ekstra 

svømmeøkter før man drar på ferie. Fra og med onsdag 21. juni er det derfor treningstider som 

følger planen på neste side. Sesongens siste stevne blir vårt eget Sommerstevne på 

Nebbursvollen lørdag d. 24. Juni 2017 (approbert stevne, med øvelser for 2008 og yngre 

svømmere i pausen), hvoretter vi fortsetter med trening et par dager til. Bli med du også! 

Sommertrening vil bestå av treningsøkter på ca. 2-2,5 timer hver dag. Lengden på svømmeøkten 

blir tilpasset nivået på svømmerne. Enkelte økter vil for de eldste være på Nebbursvollen. I 

svømmehallen vil det bli jobbet med teknikk på ulike nivåer, samt gjort klar til sommerstevnet. Når 

svømmerne ikke er i svømmehallen vil det bli ulike aktiviteter på land. Dette kan være 

samarbeidsøvelser, stafetter, ballspill eller svømmespesifikke øvelser. Vi vil gjøre bruk av 

nærområdet rundt Nebben og Volla skole. 

Torsdag og fredag (22.-23. Juni) vil vi være sammen med svømmerne hele dagen. Dagen starter kl. 

0900 med svømmetrening. Vi er ferdige når kl. er 1600. Svømmerne kan avleveres fra kl. 0830 og 

skal hentes senest kl. 1630. 

Alle andre dager vil det være «enkelt økter» hvor svømmerne kommer til oppsatte tid, og er 

ferdige ved endt trening. 

Det er gratis å delta på sommertrening. En skal selv medbringe stor matpakke til lunch (kan ikke 

inneholde godis). 

Påmelding gjøres via Organus under "treningsleire" - siste frist for påmelding er Fredag 27. Mai! 

Er det noen spørsmål, er dere velkomne til å ta kontakt med Jesper Madsen (jesper@ssk.no) 

mailto:jesper@ssk.no


6. Mai 2017 
 

 

 

Uke 25 har følgende treningstider. K2, K3 og T1/T2 har trening på Nebben på onsdagen. Torsdag 

og fredag møtes alle på Volla skole, hvor svømmerne også blir hentet. 

 

Uke 25 består av treningstider som beskrevet i følgende skjema. K2 og K3 har 3 økter på Nebben 

(de grønne tider), mens alle gule tider er på Volla Skole. Oppmøte er som tidspunkt skrevet i 

skjema på enten Nebben eller Volla Skole. 

 


