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Stevnet arrangeres i 8 baner, forsøk og finaler. 
 
INN og UTSVØMMING: 
 
Ingen utsvømming i Kjølneshallen under øktene. 
 
Det blir innsvømming i Kjølneshallen fra 06.30 hver morgen og mellom forsøk og finale 
øktene. Det kan tilrettelegges for utsvømming etter finaleøkten på kvelden. Egne lister blir 
lagt ut så snart påmelding er klar for hvilke klubber som kan svømme inn når. 
 
Det finnes i tillegg inn- og utsvømming i Skien fritidspark følgende tider: 
 
Onsdag 10.11   1600-2100 
Torsdag 11.11   0600-0900 og 1600-2100 
Fredag 12.11   0600-0900 og 1600-2100 
Lørdag 13.11   0600-0900 og 1400-1900 
Søndag 14.11   0600-0900 og 1400-1900 
 
 
Inn og utsvømming Fritidsparken Skien ved bestilling til: 
Merethe.pepevnik@efd-induction.com 
 
Det blir satt opp en minibuss mellom hallene. 
 
 
GENERELL INFO: 
Stevnet er åpent for publikum, men vi oppfordrer til å se direkte streaming på vår skjerm i 
storhallen, slik at det er mulig å holde litt avstand i hallen. 
 

✓ Alle svømmere registrerer seg i akkrediteringsløsningen ved inngangen. Vi oppfordrer 
til at kun de som er påmeldt på de ulike øktene oppholder seg i hallen, alle andre kan 
se direkte streaming i flerbrukshallen 

✓ Det er egen tidsflyt for innsvømming. 
✓ Garderober oppe skal kun brukes rett etter svømming for å skylle seg. Benytt 

garderober i kjelleren. 
✓ Alle svømmere skal gjennom callrom før start. 
✓ Klubbene har oppmerket område i svømmehallen. Alle skal oppholde seg i 

flerbrukshallen når de ikke er i svømmehall i oppmerket område.  
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ÅPNINGSSEREMONI 
Åpningsseremoni holdes i forbindelse med finalestart torsdag 11. november kl. 16.40.  
 
STEVNEKONTOR 
Stevnekontor er åpent fra onsdag 10. november kl. 16.00 og er betjent under mesterskapet. 
 
Klubbene melder seg for registrering ved første ankomst til stevnekontoret. Trener eller 
lagleder går til sekretariatet og henter akkrediteringer til sin klubb.  

 

SKO 

Utesko skal ikke brukes inne i hallen uten skotrekk. Det er skoparkering i 1. etasje hvor det 
også utleveres skotrekk. Det er å foretrekke at dere har med egnede innesko.  
 
 
PARKERING: 
 
Gratis parkering tilbys på Urædd stadion, 3 minutter gange fra hallen. Vennligst ikke gå over 
gresset, men følg veien. 
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LAGLEDERMØTE  
Sted: ENDRET TIL FLERBRUKSHALL forbi KIOSKEN. Skiltet 
Tid:  Onsdag 10. november kl. 19.00 
 
Man kan også logge seg på TEAMS:  
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZjlmNzM1MzEtNzdjMi00YTA0LWE5ODItNTI3OTNhYjY3N2Q3%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2266ce2685-8d35-49a3-9c08-
f065c4bd3f9d%22%2c%22Oid%22%3a%22853dbd02-7590-4d29-b708-
b514bef3b35f%22%7d 
 
Invitasjon er sendt til alle lagledere på mail 

 
DOMMERMØTE: 

Sted: ENDRET TIL EGET DOMMERROM RETT INNAFOR HALLEN. Skiltet 
Tid:  Torsdag 11. november kl. 08.00 

 
AKKREDITERING 
Klubben får tildelt sine utøveres akkrediteringskort ved registrering. Akkrediteringskortet må 
fremvises ved oppmøte til callroom. Alle som skal inn i svømmehallen må ha akkreditering og 
må registreres på forhånd. Svømmere registreres via påmeldingen. Andre som skal ha 
tilgang fra klubbene må oppføres i epost til John Erlend med navn, funksjon, mobilnr og 
postnr. Trenere/Lagledere og smittevernsansvarlig for klubb må oppgis i påmeldingen. 
 
BEVERTNING 
Det vil være kafé med et godt utvalg av mat, drikke og kaker. Flotte sittemuligheter og stor 
skjerm med streaming. Kun vipps og kort. 
 
KONTAKTPERSONER 
• Stevneleder   

Merethe Pepevnik   94826879  leder@skposeidon.no 

• Teknisk ansvarlig   

Rune Kristiansen   40617861  rukr369@gmail.com 

• Sekretariat   

Ingerid Heggelund  91597954  iheggelund@ymail.com   

• Påmelding   

John Erlend Christiansen   909 73 709  jech@medley.no    

• Pressekontakt   

Alexander Mokkelbost  91719992  leder@skposeidon.no     

• Smittevernansvarlig 

Benedikte Pflug Kristiansen  992 28 634  leder@skposeidon.no 

 

Velkommen til Porsgrunn! 
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