
 

Informasjon til klubber i forbindelse med LÅMØ Øst 

3.-5. september i Holmenhallen  

Det avholdes Landsdel Årsklasse Mønstring Øst (LÅMØ øst) kommende helg i 

Holmen svømmehall. Arrangør er Lambertseter Svømmeklubb og Asker Svømmeklubb. 

 

Inndeling i kohorter  
Stevnet avholdes uten publikum og stevnet skal arrangeres med kohorter som ikke overstiger 2x200 

personer.  

• Kohort 1: Jenter og gutter født 2009-2010 

• Kohort 2: Jenter og gutter født 2008-2005  

 

Innsvømming 

 Fredag Lørdag 1. økt  Lørdag 2. økt  Søndag 1. økt  Søndag 2. økt  

Kohort 1 12.30-13.45 08.00-08.45 13.40-14.15 08.00-08.45 13.00-13.45 

Kohort 2 15.00-15.45 11.35-12.15 16.15-17.00 10.20-11.00 15.45-16.30 

I tillegg til innsvømmingstidene i konkurransebassenget er det mulighet for innsvømming i 

terapibassenget fra til 30 min før hver økt slutter.  

Svømmere og økter 
Vi ønsker at kohortene er ferdig i garderobene i god tid før egen innsvømming starter, og venter ved 

terapibassenget klare til innsvømming til oppsatte tider. Når kohort 1 har forlatt svømmehallen 

slippes kohort 2 inn i svømmehallen, og motsatt. 

 

Det er viktig at svømmerne møter opp til egen innsvømmingstid. Det blir ikke anledning til å vente 

inne i hallen. Området rundt Holmen svømmehall er godt egnet til å vente ute. 

 

Svømmerne blir også bedt om å gå i garderobene og forlate hallen etter egen svømming og 

premieutdeling for egen årsklasse. Det blir ikke anledning til å vente inne i hallen mellom øktene.  

 

Mellom innsvømming og svømming av stevneøvelse, kan svømmerne vente på sin del av tribunen 

eller i terapibassenget. 

 

Tidsskjema og info 
Tidsskjema, link til livetiming og mer info finner du på stevnesiden: 

http://livetiming.medley.no/stevnedetaljer.aspx?stevnenr=3547  

 

Akkreditering og armbånd til garderober  

1. Alle deltakere og trenere/ledere skal registrere seg i inngangen ved ankomst hver økt.  

2. Ved ankomst Holmenhallen fredag må en trener/leder fra hver klubb melde seg i 

registreringen ved inngangen. Her får dere utdelt følgende:  

• Bånd til garderobene – et til hver utøver. Dersom disse ikke blir levert inn ved avreise blir 

klubben fakturert 150 kr for hvert bånd som mangler. Båndene leveres også inn samlet 

fra hver klubb. Det anbefales å ha avkryssingsliste for utlevering/innlevering pr klubb.  

• Akkrediteringskort til alle utøvere, trenere og ledere. Utøverne har akkreditering kun til 

de øktene de skal delta i.  

http://livetiming.medley.no/stevnedetaljer.aspx?stevnenr=3547


 

• Ev. Informasjon  

 

Oppmøte og registrering før hver øvelse, samt innmarsj  

Utøver møter i oppmøterommet (telt utenfor varmtvannsbasseng) for 

registrering før hver gang han/hun skal svømme. Oppmøte vil være 2-4 heat før heatet går avhengig 

av lengden på øvelsen før. Utøver må ha med seg akkrediteringskortet sitt.  

Siste heat i hver øvelse får en liten innmarsj til musikk fra oppmøterom til pallen.  

Trenere, ledere og smittevernansvarlig  

Vi oppfordrer alle klubber til å stille med færrest mulig trenere og ledere til hver økt, men naturligvis 

de personene det er behov for i forhold til oppfølging av utøverne.  

 

Alle klubber må senest onsdag 1. september kl 12.00 sende følgende til caroline@lsvk.no:   

- Oversikt over trenere/ledere som skal ha tilgang til anlegget med telefonnr og e-post 

- Navn, e-post og telefonnr til smittevernsanasvarlig, gjelder for de klubbene som enda ikke 

har sendt dette inn. 

 

Strykninger  

Meddeles så snart som mulig til stevne@askersvom.no.   

 

Klubbområder på tribunen  
Alle klubbene vil få tildelt sin del av tribunene, informasjon om plass blir gitt ved oppmøte. 

Tribuneplassen blir den samme gjennom hele stevnet. 

 

Premieutdeling  
Øvelsene premiers fortløpende etter at hver øvelse er ferdig, på premiepallen i svømmehallen.  

Sammenlagt premieutdeling gjøres for kohort 1 etter at hele kohorten har svømt 200 medley, og 

premieutdeling for kohort 2 etter at hele kohorten er ferdig med sin 200 medley.  

 

Under premieutdelingen oppfordrer vi alle til å stille i klubbtøy. Det blir ikke tatt i hånda eller gitt 

klemmer under premieutdelingen. Deltaker tar selv medaljen fra premiepute.  

 

Parkering/avlevering av svømmere 

Parkering gjøres i Holmensenterets parkeringshus, de tre nederste etasjene. Følg anvisninger fra 

informasjonsvaktene i gule vester.  

- Innkjøring til senterets tre nederste etasjer er gjennom lastesonen like etter rundkjøringen. 

Vi ber alle som parkerer i forbindelse med stevnet om å respektere senterets behov for å 

beholde de beste parkeringsplassene til senterets kunder. 

- Søndag åpner vi senterets parkeringsplasser i toppen av garasjehuset. Det er ikke lov til å 

parkere foran «Godt brød», så kjør da inn i parkeringshuset. 

 

Vi har også drop-sone utenfor svømmehallen.  

Tilskuerplass ute i friluft  
Det er godt med vinduer i hallen og det blir plassert ut høyttalere slik at det er mulig å følge litt med 

til tross for at ingen publikummere får være inne i svømmehallen.  
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Kafé 
Vi har salg av hamburgere, pølser, kake, kaffe/te og mineralvann utenfor 

hallen. Det blir kontantløs betaling, men vi har både VIPPS og kortbetaling. 

 

Vi oppfordrer til   

1. Ikke møt om du er syk eller har symptomer  

2. Unngå klemming 

3. Unngå håndhilsing  

4. Vask hendene godt og ofte 

5. Bruk antibac 

6. Meld straks ifra til oss på 472 50 336 hvis oppdaget smitte  

Gjennom hele stevnet vil det bli satt ut desinfeksjonsvæske.  Alle voksne må holde 1 m avstand og vi 

ber alle som har mistanke om smitte og alle som er syke om å holde seg hjemme.  

 

Lagledermøte 

Lagledermøte utgår. Kontakt stevneleder ved ev. spørsmål.  

Åpningsseremoni   

«Normal» åpningsseremoni utgår. Pga koronarestriksjoner gjennomføres en enkel variant i 

forbindelse med start av både økt 1 og økt 2 fredag 13. mars.  

 

LÅMØ-badehetter 

Badehetter med LÅMØ-logo selges for 100 kr. NB! Begrenset antall.  

 

LÅMØ-tilbud i Lambada Swimwear 

Som deltaker i årets LÅMØ Øst får du 20% rabatt i www.lambadaswimwear.no. Bruk koden 

LÅMØØST når du handler og få rabatt på hele sortimentet. Koden er gyldig frem til og med 30. 

september.  

 

Spørsmål 

Stevneleder: Caroline Brinchmann, caroline@lsvk.no / 47250336 

 

Vi gleder oss til å se dere alle til mye svømmeglede        
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