
 

På vegne av Lier og Drammen Svømmeklubb takker vi for påmeldingen og ønsker dere 

hjertelig velkomne til Marienlyst Open 3.- 5. mai 

For at vi skal få så riktige heatlister som mulig, oppfordrer vi alle til å sende eventuelle 

etteranmeldinger/strykninger og innlevering av lagoppsett via smarttelefon på 

ltmobil.medley.no. evn. til påmeldingsansvarlig på e-post så snart man vet.  

Merk: etteranmeldinger kun i ledige baner. 

Nedenfor finner dere diverse informasjon dere kan ha nytte av: 

 

Marienlyst Open foregår på Drammensbadet som ligger sentralt i forhold til offentlig 

kommunikasjon.  

Det er gode muligheter for utendørs oppvarming - flotte løpemuligheter. Det er 200 meter til 

jernbane og busstasjon og kort vei til sentrum med butikker og spisesteder www.drammen.no 

Adresse til badet:  

Drammensbadet KF 

Danviksgata 40, 3045 Drammen 

E-post: post@drammensbadet.no 

Telefon: 32 04 45 00 

 

Kafeteria: 
 

Under hele stevnet holder kafeteriaen åpent, hvor badet har satt opp en egen MO meny. 

 

Lagledermøte 
Lagledermøte finner sted i sykkelsalen i 2. etg.  

Kl 08.00 lørdag morgen 

Kl 08.00 søndag morgen ved behov 

 

 

OBS! STEVNESTART 
 

Fredag starter stevnet som planlagt dvs kl 1600 

Lørdag er det stevnestart kl 0900  

Søndag er det stevnestart kl 0900  

 

Garderober 
Svømmerne må ha med seg 20 kr i mynt for å få låst skapet i garderobene. Mynten fåes 

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.  

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


Parkering 
Enkleste parkering er på kastfeltet rett ovenfor Drammensbadet. Se grafikk. Parkeringsområder 
er markert med rosa. Kjør frem til badets inngang og følg skilting.  
Pris 50,- Betale med Vips eller kort ved inngangen 
 

Inngang 
Pris per person er kr. 50 fredag, 100,-. Lørdag og Søndag. Barn under 12 år gratis.  

 

Utøvere: Via hovedinngang og til høyre gjennom rondell 

 

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

 

Spørsmål om stevnet kan rettes til:  
Børre Hilden på e-post: stevne@drammensvommeklubb.no eller  

mobil: 92463654 
 

 
 

 

VELKOMMEN ☺ 


