
Praktisk informasjon

Landsstevnet 20.-21.november 2021

Sportsklubben Speed ønsker alle deltakere, foresatte, trenere, ledsagere, støttespillere, ordfører og

venner hjertelig velkommen til Landsstevnet i svømming 2021!

Praktisk informasjon gjennom hele helgen er samlet i dette programmet. Noen mindre justeringer

kan komme.

Tidspunkt Aktivitet Sted
Lørdag kl.
07.00-11.30

Brunch i restauranten Restauranten på Linne hotell

Lørdag kl.
09.30- 10.30

Foredrag av Kaja Giltvedt Rom Bjerke på Linne hotell

Lørdag kl.
11.30- 11.45

Buss til Nordtvet bad, påstigning
og avgang

Utenfor hovedinngangen på hotellet

Lørdag kl. 12.00 Lagledermøte Grorud samfunnshus ved siden av Nordtvet bad
Lørdag kl. 12.00 Innsvømming Nordtvet bad
Lørdag kl. 13.00 Innmarsj for dommere og

utøvere

Åpning ved
-Hovedstyreleder i SK Speed,
Malin Andersen
- Ordfører i Oslo, Marianne
Borgen
- President i Norges
svømmeforbund, Cato Bratbakk

Nordtvet bad

Lørdag kl. 13.30 Stevnestart for alle klasser Nordtvet bad
Lørdag kl.
16.45- 17.00

Buss til Hotel Linne fra Nordtvet
bad, påstigning og avgang

Bussavgang utenfor Nordtvet bad

Lørdag kl.
19.00-23.00

Bankett Linne sal på Linne hotell

Søndag kl. 07.00 Frokost Restauranten på Linne hotell
Søndag kl.
08.15-08.30

Buss til Nordtvet bad fra Linne
hotell, påstigning og avgang

Utenfor hovedinngangen på hotellet

Søndag kl. 09.00 Innsvømming Nordtvet bad
Søndag kl. 09.00 Lagledermøte Grorud samfunnshus ved siden av Nordtvet bad
Søndag kl. 09.45 Utdeling av deltakermedaljer og

felles fotografering
Nordtvet bad

Søndag kl. 10.00 Stevnestart Nordtvet bad
Søndag kl. 12.30 Estimert stevneslutt Nordtvet bad
NB! Følg med på informasjon fra speaker under stevnet for eventuell oppdatering av tidene.
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Landsstevnet kan følges på Livetiming  (medley.no)

Nødutganger på Nordtvet bad: Fra svømmehallen er det fire nødutganger som alle er merket med

grønne og hvite EXIT- skilt. To av nødutgangene går via garderobene. Merk deg plassering av din

nærmeste nødutgang.

Transport fra Gardermoen til Linne hotell

Det enkleste (og billigste) er å ta flybuss FB3 og gå av på stoppested Vollebekk. Alternativt tog til Oslo

S og deretter t- banens linje 5 Vestli til Vollebekk stasjon. Fra Vollebekk er det ca. fem minutter å gå til

hotellet.

Skal dere rett til Nordtvet bad på lørdag, er flybussekspressen FB1 over Gjelleråsen det beste, gå av
på stoppestedet Flaen.

Transport fra Nordtvet bad til Gardermoen

Flybuss FB1 fra stoppested Flaen er det enkleste alternativet for hjemreise via Oslo Lufthavn. Fra
badet er det ca. ti minutter å gå til stoppested Flaen.

Nordtvet bad har adresse Gårdsveien 4, 0952 Oslo.

Linne hotell har adresse Statsråd Mathiesens vei 12, 0598 Oslo

Telefon Linne hotell: 23 17 00 00

Telefon stevneutvalget i SK Speed: 975 06 338

Utsjekk fra hotellet på søndag morgen

Alle som bor på hotellet på sjekke ut før avgang til Nordtvet bad, og ta med seg all bagasje. Bagasjen
kan oppbevares i et eget rom på Grorud samfunnshus ved siden av Nordtvet bad mens stevnet pågår.
Det kan være lurt å tenke igjennom hvordan man pakker bagasjen på søndag morgen. Tips: pakk en
bag med kun svømmetøy og annet man trenger til stevnet, og pakk en annen bag med annen bagasje
som legges på samfunnshuset.

Innmarsj lørdag og premieutdeling søndag

Alle utøvere skal ha på seg klubbtøy/ t- skjorte under innmarsj (lørdag kl 13.00) og premieutdeling
med fotografering (søndag kl 09.45).
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http://www.livetiming.medley.no/stevnedetaljer.aspx?stevnenr=3757


Velkommen:-)
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