
 

Kjære deltaker! 
 
Vi i Stevne Bergen gleder oss til å arrangere Landsstevnet i AdO Arena som ligger en liten spasertur 
fra Bergen Bystasjon, Scandic Ørnen og Zander K. Vi anbefaler parkering ved Bergen Bystasjon. Det 
er noen få HC parkeringer utenfor AdO Arena. 

Foredrag 
Robin Dale Oen skal holde foredrag 0930 
lørdag morgen for de som ønsker det, i 
Auditoriet “Hans Tank” i AdO Arena. 
Dere går inn hovedinngangen til AdO 
Arena, og rett fram opp trappene / heis 
til venstre for trappene, fortsetter rett 
fram, forbi bordtennis bordene. Da 
kommer dere til en trapp som fører ned 
til resepsjonen og på venstre side av 
trappen er inngangen til Hans Tank. 
Fortsetter dere rett fram, forbi trappen 
kommer dere til Kantineområdet. 

I tillegg vil det være en samling for 
trenere, denne ledes av Nils Uno 
Davidsen. Tema vil være om hvordan å 
være en god og inkluderende trener. 
Denne samlingen skal være i 4. etg. kl 11, 
som glir over til lagledermøte kl 12. Det 
trengs et eget adgangskort for å komme til 4. etg, dere kan derfor møte opp utenfor Stevnekontoret 
/ resepsjonen i AdO 1050, så går alle samlet opp til 4. etg.  

Inngangsbånd 
Etter foredrag må alle som skal inn AdO Arena ha inngangbånd. Disse får dere utdelt på 
stevnekontor i 1. Etg. Utenfor resepsjonsområde. Ta godt vare på inngangsbåndet. Dere leverer de 
tilbake når dere er ferdig med stevnet på søndag. 

Premiering og bilder 
Alle deltakere får deltakermedalje. Denne deles ut søndag morgen, etter innmarsj som er rett etter 
innsvømming. I klassene CB, CC og CD deles det ut medaljer til de tre beste i hver klasse og øvelse. 
På stafettene stiller alle lag i samme klasse (CA) uansett klasse for svømmerne på laget. Det blir 
premiering til de tre beste lagene. Utdeling av medalje for klassene CB-CC-CD og for stafettene skjer 
fortløpende under stevnet. NB! Ved innmarsjer og premieutdeling skal alle svømmere stille i 
klubbtøy (t-skjorte). HUSK samtykkeerklæring for bilder! Dette kan leveres på forhånd på mail til 
stevnebergen@gmail.com eller på lagledermøtet.  

Stevnekontoret 
Stevnekontoret vil være på «Aquarommet». Til høyre for resepsjonen og er åpent fra kl. 09.30 lørdag 
til stevneslutt og fra kl. 08.30 til stevneslutt på søndag. 

mailto:stevnebergen@gmail.com


 

Matservering 
Lunsj blir servert for alle de som har bestilt kl 11.00 i kantineområdet i 2. etg i Ado Arena. I tillegg er 
kantinen åpen.  

Bankett 
Lørdag kveld kl. 19.00 er det bankett med Taco buffet på Scandic Ørnen. Det blir dans og tradisjonell 
stollek. Drikke kan kjøpes selv på stand utenfor lokalet.  

Alle som skal være med på bankett, må ha bestilt dette på forhånd.  

Kontaktpersoner i Stevne Bergen:  
Stevneleder Thomas Midtun 90839177 
Teknisk leder Jan Kenneth Antun 93285185 
Stevnekontor Maren Solem-Lygre 40885942 
Pressekontakt Maren Solem-Lygre 40885942 

 

VEL MØTT - VI GLEDER OSS! 
  
Hilsen alle oss i Stevne Bergen 
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