
 

Informationer til klubber som har bestilt 

forplejning og overnatning: 

 

 Vi spiser og sover i U-centeret, alle møder er også der. 

 Kode til Internet står i klasselokalerne og opslag i 

kantinen 

 Klasselokalerne er klar i dag fredag efter stævnet. 

Hvis før, så kontakter vi klubberne i hallen, når 

lokalerne er klar.  

 Dørene i – U centeret smækker, og de kan kun åbnes 

indefra, på nær døren ved kantinen 

 I kan låse lokalerne når I forlader dem. Der vil hele 

tiden være folk til stede i kantinen, som kan låse op. 

 Lokalerne skal forlades inden søndag kl. 15.00 

 Bagagen kan opbevares i hal 1 ved Svømmehallen. 

 Bestilte madpakker kan afhentes i kantinen seneste 

søndagen kl. 15.00.  

 Der er projektor med livetiming i kantinen i U-centret  

 Kuverter med madkuponer udleveres ved holdleder 

mødet fredag. 

Bespisning i U center:  

Fredag: Aftensmad   kl. 19.30 - kl. 21.30 

Lørdag: Morgenmad  kl. 06.30 - kl. 08.30 

 Frokost   kl. 12.00 - kl. 14.00 

 Aftensmad  kl. 19.30 - kl. 21.30 

Søndag:  Morgenmad  kl. 06.30 - kl. 08.30 

 Frokost   kl. 12.00 - kl. 14.00 

 

 

          

Nakskov 

Svømmeklub  
                    

  byder velkommen til 

 

Øst Junior/senior kortbane 
 

22. september til 24. september 
2017 

 

 
 

       stævnet holdes i samarbejde med 
      Dansk Svømmeunion 

 

 

 

     

 

 

 

http://svoem.dk/t2w_1.asp


 

Generelle informationer til holdledermøde 

fredag d. 22. september 2017 kl 14.45.  

 Klubbakker er i receptionen i Idrætscenteret 

 Tidsplan er hængt op flere steder  

 Resultatlister vil blive hængt op på vinduerne, i 

atriumgården mellem omklædningsrummene 

 ALLE svømmere skal vaske sig, ellers kan det 

medføre bortvisning 

 Ventilationsristene skal holdes fri 

 Brug skraldespandene 

 Ingen ude sko i hallen 

 Adgang til hallen gennem omklædningsrummene for 

svømmer, for andre gennem glasdøren, husk at bruge 

indendørs sko 

 Der er opstillet borde til skæring af frugt, disse 

forefindes ved varmtvands basin   

 Der er vandhaner i hallen, ved pigernes 

omklædningsrum og ved bane 1 i begge dyb ende, og i 

lav ende ved bane 8 

 Dørene ud til det fri må ikke åbnes 

 Medaljer overrækkes i vendeenden under uret ved 

bane 4 og 5 

 Der er medaljeoverrækkelse, i finaleafsnit  

 Udsvømning i morskabsbassinet ved rutschebanen, 

under forudsætning af at der er ro, ellers bliver 

bassinnet lukket, samt i varmtvandsbassin, husk at 

medbringe livredder 

 

 

 

 Der er faneindmarch fredag, og faneudmarch igen 

søndag. 

 Der er trænerkaffe og holdlederkaffe ved siden af 

sekretariatet 

 Glemte sager vil blive placeret for enden af 

rutsjebanen 

 Ingen opvarmning på det grønne gulv – der er vand 

under   

 Hal 1 – kan frit benyttes til ophold under stævnet. Der 

er projektor med livetiming .  

 Der må ikke spises medbragt mad i cafeteriet. Dette 

kan gøres i hal 1  

 Der er ikke reserveret pladser til klubberne i hallen. 

Vis hensyn til hinanden  

 Skabene i omklædningsrummene kan låses når bånd 

er aktiveret ved indgangen, bånd købes i receptionen 

Depositum kr. 50, begrænset skabe. 

 Indsvømning slutter fredag kl. 16.10 og lørdag og 

søndag kl. 9.15, i finaleafsnittene Kl. 16,15 

 

 

 

 

 


