
 
 
 
 
 

Sommerleir og Polisen Head Summer Cup 2018 
 

Sommerleir for kvalifiserte svømmere på K3 og K4A (og evt. Utfordrer) går i 2018 til 
Stockholm. 
Leiren er en fin mulighet å prøve seg på leir og et siste stevne før sommerferien begynner 
(slik det er når svømmerne kommer opp på NM-nivå). 
 
For å være kvalifisert, skal svømmeren ha vært på 4 ukentlige treninger, samt ha oppnådd 
300 (jenter) / 250 (gutter) FINA poeng i en øvelse (senest til MENY Open i April). Har man 
oppnådd disse to kval-krav har man mulighet å delta på sommerleiren og stevne (man får 
svømme flere øvelser enn bare øvelsen man har nok poeng i). 
 
Sommerleiren 2018 går til Uppsala og Stockholm, i tidsrommet 25. Juni til 1. Juli. 
 
Oppmøte er på Gardermoen Lufthavn Mandag 25/6 kl. 0945 
Ankomst med fly til Gardermoen fra Stockholm er Søndag 1/7 kl. 1930 
Vi reiser med Norwegian til / fra Stockholm. 
 
Første delen av sommerleiren vil være i Uppsala (Fyrishov) hvor det er fint langbane anlegg. 
Her vil vi også bo og spise. 
Vi vil være i Uppsala fra Mandag-Fredag. 
Heretter drar vi til Stockholm og Eriksdalsbadet hvor det er Polisen Head Summer Cup 
(stevne). Vi vil være i Stockholm Fredag til Søndag, hvor vi reiser hjem med fly fra Arlanda. 
 
Treningstider, pakkeliste og tilleggsinformasjon blir sendt ut i god tid før avreise. 
Vi trenger en reiseleder på denne turen som vil få utgiftene dekket av klubben. Reiselederne 
hjelper til under hele leiren og stevnet, og et reiseledermøte vil bli holdt før avreise. Kontakt 
Jesper på mail (jesper@ssk.no) hvis du kunne tenke deg å være reiseleder.  
 
Hvis det er noen spesielle forhold rundt allergier eller andre ting som vi trenere og 
reiseledere bør vite om så noter dette på påmelding i Organus, eller send en mail til Jesper 
om dette. 
 
Kostnader vil være 6000,-. Da dekker klubben 25% av utgiftene. 
Påmelding gjøres i Organus, og skal være gjort senest mandag 16. April 2018 (dvs. dagen 
etter MENY Open). 
 
Skulle det være noen spørsmål så kontakt Jesper på jesper@ssk.no. 
 
Hilsen trenerteamet ☺  
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