
LÅMØ VEST 2015- AdO arena  
 
Som arrangør av LÅMØ Vest 2015 ønsker vi i BS-LK velkommen til AdO Arena.  
 
Under følger noen praktiske opplysninger: 
 
Parkering 
Nærmeste parkeringsmulighet er Bygarasjen ca. 200 m fra svømmehallen. Det er kun av- og påstigningssoner 
ved svømmehallen.  
 
Inngang 
Se vedlagt kart. 
Inngang for svømmerne er i første etasje. Publikum går opp trappen og kan kjøpe inngangsbillett der (kort eller 
kontant). Inngangen er åpen torsdag kveld kl. 19-20 (kun helgens billetter), fredag kl 11:30-15:30, lørdag kl 
07:15-10/13:15-15:30 søndag kl 07:15-10/12:15-14:30 
 
Priser:  
Helg voksen:    kr 125,- 
Helg ungdom (12-17):   kr 65,- 
Dag voksen:    kr 50,- 
Dag ungdom (12-17):   kr 25,- 
Barn under 12:    gratis 
LÅMØ Vest program/heatlister: kr 100,- 
 
Stevnekontoret, som ligger til høyre før inngangen til garderobene, vil være åpent for avhenting av 
utøverarmbånd fra kl. 19:00 torsdag kveld og kl. 11.30 fredag morgen. Vi ønsker at en representant fra hver 
klubb henter dette. Armbåndene fungerer som inngangskort og nøkkel til garderobeskap.  

Vi gjør oppmerksom på at armbåndene må returneres søndag etter stevnet. Tap av armbånd vil bli fakturert 
klubben med kr. 200,- pr stk. 
 
De utøverne som vanligvis trener i AdO arena kan bruke egne armbånd. 
 
Åpningsseremoni 
Vi ønsker at en gutt og en jente fra hver klubb møter til innmarsj i område ved stupetårn (se kart). Disse 
svømmerne bør ha på seg klubbens t-skjorte. Siden svømmingen starter umiddelbart etter åpningsseremonien bør 
ikke dette være en svømmer som skal svømme første heat (50 fly). 
 
Servering 
Kantine og kiosk vil være åpent under hele stevnet. For de som har bestilt lunsj og middag i kantinen, vil bonger   
utleveres fra stevnekontor på samme tid som armbånd. Vi ber om at en fra hver klubb henter dette samlet. 
 
Det vil være mulig å følge med på livetiming fra skjermene i kantinen.  
 
 



Oppvarming 
Trenere og svømmere har fått tildelt området ved siden av sekretariatet i 2. etasje på motsatt side av tribunen til 
opphold og oppvarming. Det er ikke meningen at øvrig publikum skal oppholde seg her. Det er ellers mulighet til 
oppvarming i området som fører inn til kantinen. 
 
Andre regler 
Vennligst gjør alle LÅMØ-svømmerne oppmerksomme på at stupetårn og stupebrett er stengt under 
innsvømming og stevne. Stupebassenget skal kun benyttes til inn- og utsvømming. 
 
Vi ber om at alle respekterer de avstengte områdene på tribunen. Her ligger kostbart utstyr som tilhører 
stupeklubben.  
 
 
Bading for publikum 
AdO arena holder publikumsbadingen åpen under hele stevnet. Dere er velkommen til å benytte dere av dette. 
Publikumsbading gir ikke adgang til tribunen. 
 
Priser:  
Voksen:    kr. 55,- 
Ungdom (13-19):   kr. 40 
Barn (4-12):  kr. 35,- 
Småbarn (0-3 år):   kr. 20,- (bleie inkludert) 
Familiebillett (2+2):  kr. 150,- 
Ekstra barn:   kr. 25,- 
 
 
Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at det samme helgen arrangeres NM i romaskin i gymsalene på Amalie Skram 
Skole.  
 
Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til LÅMØ Vest 2015 og ønsker alle svømmerne lykke til! 
 
 
 


