
  
 
Vi har noen infopunkter som kan være greit å sette seg inn i , fint om infoen spres til de av deres utøvere og 

støtteapparat som kommer.  

 

HVOR ER VI: Nordtvet bad ligger i gårdsveien 4 på Kalbakken i Oslo  

 

PARKERING: På fredag vil det bli trangt ved badet, det er noen få plasser rett ved hallen, ved samfunnshuset 

som ligger ca hundre meter unna er det mange plasser men det vil fort bli fullt. 

Det er mulig å parkere i gatene rundt, men vær obs på parkeringsbestemmelsene.  

Lør og søn har vi tilgang til skolegården ( innkjøring fra parkeringsplassen ved samfunnshuset )  

og det vil være lettere å finne plass.  

 

LUNCHBESTILLING: De som ønsker mat servert til lunch sender inn bestilling ( dagligleder@sk-speed.no ) på 

dette senest søndag 4 februar  

Maten hentes i cafeen ved inngangspartiet til hallen og kan spises der eller i gymsalen , det vil være skiltet til 

gymsalen.  

Vi har leid gymsalen fra kl 14.00 på fredag og hele dagen lør og søn.  

 

OPPHOLDSROM: Vi har tilgang til gymsalen vegg i vegg med svømmehallen ( må gå rundt bygget på utsiden ). 

Der er det satt opp til livesending og en liten cafe  

 

CAFE: Selve hovedcafeen ligger i hallen.  

 

INNGANGSPRISER:  

Hele helgen             300.-  

Hele lør eller hele søn 150.-  

En økt                  100.-  

Vi har godt med kortløsninger og vippsmuligheter så jo mindre kontanter jo bedre 😊  

 

GARDEROBEFORHOLD: Vi har godt med skap, noe fullt vil det bli, ta evnt med egen lås og ha uansett kontroll på 

verdisaker.  

Det er andre brukere i anlegget samtidig som stevnet går.  

 

LAGLEDERMØTE: Viktig at alle møter der, den siste infoen og gjennomgang av stevnet vil skje der.  

 

FUNKSJONÆRER.:Vi har satt på godt med folk, lett synlige i orange t-skjorter som både kan og vil hjelpe dere 

når/hvis det er noe dere lurer på ,vi gleder oss til storinnrykket og ser frem til en hektisk og hyggelig langhelg. 

PS, lik gjerne arrangementet som ligger ute på facebook og på den måten hjelp oss å spre arrangementet.  

 

MVH  

Låmøutvalget på vegne av Sportsklubben Speed 

mailto:dagligleder@sk-speed.no

