
 

 

 

 

 

Invitasjon til trening i Uke 33 

Alle svømmere på Rekrutt, Nemo, Sjøløve, Delfin og Hai inviteres til trening i uke 33, uken før 

sommerferien er ferdig. 

Her vil det være god mulighet å komme i gang igjen, møtes med alle vennene, og være sammen med 

Skjetten gjengen. Vi har planlagt litt ulike aktiviteter i løpet av uken: 

• Mandag d. 13. August på Skjetten kl. 1700-1900 (Svømming og Landtrening) 

• Onsdag d. 15. August på Skjetten kl. 1700-1830 (Lek på land) 

• Torsdag d. 16. August på Skjetten kl. 1700-1900 (Svømming og Landtrening) 

• Fredag d. 17. August i Oslo Klatrepark kl. 1630-2000 (Alternativ trening – Klatring) 

Svømming: er alltid i Skjetten Svømmehall. Nivået tilpasses de deltakende svømmere, slik at alle får 

en god opplevelse 

Landtrening og Lek på land: er alltid i området rundt Skjetten Svømmehall. Svømmerne bør 

medbringe treningsklær etter været, samt joggesko de kan bevege seg i. Husk også en vannflaske 

*For at vi kan ha god bemanning ønsker vi å få påmelding senest 1. August 2018. 

 Svømmere på Nemo, Sjøløve, Delfin og Hai: melder seg på i tryggivann under Annet 

 Svømmere på Rekrutt: melder seg på i Organus under treningleir 

Klatrepark: Alle foreldre og søsknene inviteres også til å delta på klatring (send mail til 

marcel@ssk.no med antall foreldre/søsknene som deltar). 

OBS: Alle barn under 12 år må ha følge av en klatrende voksen over 18 år. En voksen kan ha med seg 

maks 3 barn. Dette gjelder likevel ikke i barneløypa – der kan barna klatre fritt. 

I klatreparken finnes det også gassgrill. Foreldre 

som ikke klatrer vil få som oppgave å grille til de 

sultne svømmere (klubben kjøper inn litt grillpølser 

og brød). Om du planlegger å grille, send en mail til 

Marcel (marcel@ssk.no) 

Mer informasjon finnes på www.osloklatrepark.no 

Pris for deltakelse: 200,- per person 

 

Vennlig Hilsen 

Skjetten Svømming 
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