
                                       

 

På vegne av Norges svømmeforbund takker vi for påmeldingen og ønsker dere hjertelig 

velkomne til Norgesmesterskap i svømming 04. – 07.juli.  

For etteranmeldelse og strykninger ber vi om at dere leser innbydelsen nøye, og vi minner om 

at startkontingent må være betalt. Utøvere fra klubber som ikke har betalt startkontingenten 

blir nektet start.  

Vi viser til livetiming.no for tidsskjema, startlister og resultater. 
 

Noen praktiske opplysninger: 

NM foregår på Drammensbadet som ligger sentralt i forhold til offentlig kommunikasjon.  

Det er gode muligheter for utendørs oppvarming - flotte løpemuligheter. Utendørs 50m 

basseng har tilgjengelig 3 baner. 

 

Det er 600 meter til jernbane og busstasjon og kort vei til sentrum med butikker og 

spisesteder. Se linken for tips til severdigheter, shopping, friluft: 

http://www.drammen.no 

 

Adresse til badet:  

Drammensbadet KF 

Danviksgata 40, 3045 Drammen 

E-post: post@drammensbadet.no 

Telefon: 32 04 45 00 

 

Lagledermøte 

Lagledermøte finner sted i sykkelsalen i 2. etg. onsdag 03.juli kl 19:00. 

 

Garderober 

Svømmerne må ha med seg 20 kr (mynt,evt veksle inn til en polett i resepsjonen) for å få 

låst skapet i garderobene. Mynten fås tilbake når skapet låses opp. Hvis alle skapene er 

opptatt, er det mulighet for å bruke skapene i fellesgarderobene.  Av sikkerhetsgrunner 

oppfordrer vi alle til å låse inn verdisaker. 

 

Parkering 

Stevnet disponerer parkeringsplassen rett utenfor Drammensbadet. Her vil det være godt med 

parkeringsplasser. Kjør frem til inngangen til badet. Følg skilting til grusbanen. Pris 50,- for 

hele dagen.  

 

 

Inngang 

Pris per person er kr. 100,-. per økt. 150,- for hel dag. Barn under 12 år gratis.  

http://www.drammen.kommune.no/drammensbadet
mailto:post@drammensbadet.no


Publikum: Inngang via hovedinngang, til venstre og opp 2. etg. Følg skilting.  

 

Gjenglemt tøy  

Oppfordrer alle til å huske på å få med seg tøy og utstyr fra hallen hver gang de har vært i 

aksjon.  Fint om lagledere/trenere kan minne på sine utøvere om å sjekke at de har med seg alt 

FØR de forlater hallen. Svømmehallen blir ryddet for etter hver økt. Gjenglemte ting som 

ligger igjen etter mesterskapet blir samlet og lagt nede i badets gjenglemtavdeling. Eventuelle 

klær/utstyr som sendes tilbake den respektives klubb, blir sendt via posten i oppkrav, mottaker 

må bekoste dette.  

 

Spørsmål om stevnet kan rettes til:  

Børre Hilden 92463654 – stevne@drammensvommeklubb.no 

 

Fasiliteter Drammensbadet 

Drammensbadet har en flott velværeavdeling, utebasseng og treningssenter, som vil være 

åpen under stevnedagene.  NB. 18-års grense på Velværeavdelingen.  Publikum som ønsker å 

benytte seg av badets fasiliteter bes orientere seg på Drammensbadet.no for priser og 

betingelser.  

 

Praktisk 

Vi gjør oppmerksom på at utebassengene er åpent for publikum under stevnedagene.   

 

Tog: Vi gjør oppmerksom på at det er buss for tog pga vedlikehold på linjen mellom 

Drammen og Asker. Det må beregnes god tid. Flytoget har egne busser. 

 

Busser: For klubber som ankommer med egen buss, vil vi gjøre oppmerksom på at det kan 

være trangt å få snudd bussen ved Drammensbadet og at det vil være meget begrenset med 

parkeringsmuligheter for disse på området. 

 

 

http://www.drammen.kommune.no/drammensbadet


 
 

VELKOMMEN TIL NM LANGBANE 2019 PÅ DRAMMENSBADET! 


