
Treningssamlig høstferie

Her er et bilde fra sommerens aktivitetsuke 2015

 
SSK Skjetten Svømming arrangerer treningssamling

vann fra fredag 25/9 til onsdag 30

både i vann og på land –ledet av klubbens 

i grupper etter alder og forkunnskaper.
 

OI svømmeklubb skal også delta på treningssamlingen

35 svømmere. Gruppene kommer til å besta av 

svømmere, slik at det blir en fin mulighet 
med svømmere fra en annen klubb

 

 

Dato: Uke 39/40, 25.09. til 30

Oppmøte på fredag den 25.09. kl. 17 i svømmehallen. Vi 
starter med landtrening ute!

 

Ved interesse kan vi utvide samlingen til fredag med mulighet til overnatting fra torsdag 

den 01.10. til fredag 02.10. ☺
Vi trenger minst 8 deltakere. Ved interesse send m

Hvem: Rekrutt 1 – 2 – 3 & Konkurranse 2 

Pris: 750kr  
Start: Daglig kl. 08.00 Slutt:
Sted: Skjetten Svømmehall 
Påmeldingsfrist: Mandag 21.09.

Ta med: Godt humør, badetøy, treningstøy (inne/ute), matpakke og drikkeflaske.

Badehetter og briller har vi til salgs.
Påfyll av drikke og frukt ordner vi.
 

Påmelding via Organus 
Ved spørsmål ta kontakt med Stian eller Teodor
(svomming@ssk.no)  
 

Vel møtt til en van(n)vittig morsom uke med muligheter for å lære mye og danne nye 

vennskap! Det er begrenset med plasser. Førstemann til mølla gjelder.

høstferie 2015

et bilde fra sommerens aktivitetsuke 2015 

vømming arrangerer treningssamling med allsidig trening

fra fredag 25/9 til onsdag 30/9. Det blir dager fylt med trening, lek og utfordringer 

ledet av klubbens profesjonelle trenere. Deltakerne blir delt inn 

og forkunnskaper. Vi har plass til 60 deltakere tilsammen

skal også delta på treningssamlingen, og stiller med tre trenere og ca

Gruppene kommer til å besta av både Skjetten og OI 

blir en fin mulighet til å bli bedre kjent 
en annen klubb.  

30.09.2015 (høstferien)  

på fredag den 25.09. kl. 17 i svømmehallen. Vi 
starter med landtrening ute! 

Ved interesse kan vi utvide samlingen til fredag med mulighet til overnatting fra torsdag 

☺ 
Vi trenger minst 8 deltakere. Ved interesse send mail til svomming@ssk.no

3 & Konkurranse 2 – 3 – 4   

Slutt: Daglig kl. 16.00 

 
Mandag 21.09. 

Godt humør, badetøy, treningstøy (inne/ute), matpakke og drikkeflaske.

Badehetter og briller har vi til salgs. 
Påfyll av drikke og frukt ordner vi. 

ta kontakt med Stian eller Teodor  eller send mail til Marcel 

vittig morsom uke med muligheter for å lære mye og danne nye 

vennskap! Det er begrenset med plasser. Førstemann til mølla gjelder. 

 

trening på land og i 
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. Deltakerne blir delt inn 

tilsammen. 

er med tre trenere og ca. 

Ved interesse kan vi utvide samlingen til fredag med mulighet til overnatting fra torsdag 

svomming@ssk.no  

Godt humør, badetøy, treningstøy (inne/ute), matpakke og drikkeflaske. 

eller send mail til Marcel 

vittig morsom uke med muligheter for å lære mye og danne nye 

  


