
Info til utøvere og trenere Oslo Cup 1 19.-20. juni 2021 

Innsvømming 

• Det blir ingen innsvømming i forbindelse med stevnet.  

Kom ferdig skiftet 

• Alle svømmere skal møte ferdig skiftet i konkurransetøy ved ankomst Lambertseter bad, 

altså i den drakta/buksa du skal svømme første øvelse med). Det blir ingen dusj før første 

øvelse, dusj hjemme i forkant.  

• Garderobene skal ikke brukes før første øvelse (de vil bli vasket i første del av hver økt)  

Innsjekk ved ankomst 

• Kom tidligst 20 min før din aldergruppe starter  

• Alle utøvere blir krysset av på liste ved hovedinngangen ved ankomst. Kun utøvere som står 

på lista får adgang til stevnet.  

• Alle trenere og andre må registrere seg via QR-kode som henger på dørene ved ankomst. 

Dette for å hjelpe oss med en ev. smittesporing.  

Garderober og utgang 

• Garderobe kan brukes mellom øvelser og etter din siste svømte øvelse.  

• Garderoben er tilgjengelig i maks 15 min etter at din aldergruppe er ferdig  

• Utgang for utøvere skjer via HC-utgang (nede ved garderobene)  

• Oppfordrer til at du drar hjem så snart som mulig etter at du er ferdig å svømme for dagen  

Oppvarming 

• Utøvere oppfordres til å varme opp utendørs 

Trenere 

• Klubbene stiller med så få trenere som mulig, trenere registrerer seg med QR-kode ved 

ankomst  

Smittevernregler 

• Møt ikke om du er syk  

Registrering og startområde 

• Alle deltakere går via motsatt side av tribunen fram til start, her blir utøvere registrert av 

dugnadsansatte 

• Og sluppet fram til startpallene når heatet før har gått i vannet 

• Etter endt løp går du ut fra startområdet på tribunesiden av bassenget  

• Vi kjører hengende starter  

Lambada Swimwear  

Holder åpent fra stevnestart starter begge dager, og en stund utover dagen.   

 

Velkommen til stevne på Lambertseter bad!  

 


