
BDO-mila 
 

I fjor stilte ca. 20 svømmere fra SSK opp på BDO-mila 

på Lillestrøm. Skjetten Svømming er klar for å gjenta 

suksessen, men ønsker enda flere utøvere og FORELDRE på startstreken☺ 

 

Er du klar for en utfordring? Du kan selv velge mellom distansene 5 km og 10 

km. Løpet er gratis, og du velger selv om du vil bli tatt tiden på eller ikke. 

 

TID: Tirsdag 12. Juni kl. 1730 (alle fra Skjetten møtes til felles heia rop) 

STED: Skedsmohallen 

Stil opp i Skjetten trøye om du har en sånn! 

BDO-mila er erstatning for trening denne tirsdagen, og det er derfor ingen 

vanlig trening for følgende grupper: 

 K1, K2, K4, Rekrutt, T-partier, Utfordrer 

 

Påmelding skjer direkte på BDO-Mila sin hjemmeside så tidlig som mulig -    

BDO mila påmelding (husk å skrive Skjetten Svømming som idrettslag) 

 

Det er super hyggelig om vi blir mange, og husk at dette er et løp for ALLE. I fjor 

var flere idrettskjendiser der, som tok seg god tid til fotografering med 

utøverne. 

 
BDO-Mila er terrengløp som arrangeres i samarbeid med Skilandslag og lokale idrettslag. Det legges 

til rette for en sosial og sporty ettermiddag hvor alle kan delta, gjerne også de som ikke trener til 

vanlig. 

Vi har barne- og ungdomsfamilier som kommer, vennegjenger, enkeltpersoner, klubblag likeså. 

Eliteløpere møter breddeidrett og mosjonist. Bedrifter deltar med sine ansatte. Her er én arena for 

alle. 

 

Skjetten Svømming ønsker å stille sterkt, og det vil derfor være en premie til 

det partiet med størst prosentvise deltakelse. Tre deltakere per svømmer er 

100%. Still i fellesskap og partiet kan velge en av følgende premier: 

Tur til høyt og lav – Klatretur – Bowling 

 

Vil du vite mer om arrangementet kan du se på BDO-milas hjemmeside på 

Facebook. Trenerteamet er spent på hvilket parti som stiller med flest 

utøvere☺ 

https://signup.eqtiming.no/Pamelding/BDO-Mila-Lillestrom-12-juni/g295.7401?Event=BDOMILA2018
https://www.facebook.com/BDOmilaLillestrom/

