
NB! VIKTIG! LES HELE 
 

Da er vi klar for oppstart med svømming. Det er veldig viktig at dere setter dere inn i reglene og at 
dere leser alle dokumenter slik at dere kan gi tilbakemelding på det som trengs.  
 
Hvis jeg ikke får tilbakemelding, kan dere miste treningstid i bassenget! Les alt!! 

Treningstider og plasser 
• Vi har fått plass til 2 grupper på 14 stk + trener.  
• Hver gruppe får 4 treninger. 
• Vi kan melde inn reserveplasser slik at vi kanskje får plass til fler enn 14. 
• Vi kommer til å rullere slik at alle får svømt minst 1 gang. 

Rapportering 
• Jeg sender liste til ADO senest 15.00 dagen før trening. De som ikke står på listen kommer 

ikke inn. Jeg legger ut listen slik at dere ser. Det skulle bli gitt beskjed hvis de som står som 
reserve får plass. DA gir jeg beskjed videre. 

• De som står på listen og ikke møter – og heller ikke sier fra – mister muligheten til flere 
treninger.  

• Gi beskjed hvis noe ikke stemmer med gruppene eller dere f.eks ikke er kommet med.  

Ukeplanen 
• Den nye planen inkludere både egentrening og fellestrening.  
• NB: Det er flere faner i excell arket de viser oversikt over følgende: 

1. «Felles ukeplan» viser hva dere skal gjøre den kommende uken. Både gruppe 1 og 
gruppe 2 er med her. 

2. «Innhold fellesøkter gr 1 (og gr 2)» viser kun innholdet i de øktene som er styrt. Det 
er svømmeøktene og 2 fellesøkter utenfor basseng. 

3. «Gruppe 1 (2)» Viser hvem som hører til hvilken gruppe. Finner dere ikke navnet 
deres så gi beskjed snarest. Det blir ikke plass til dere i bassenget før dere kommer 
på listen.  

4. «Trenerkabal» - Foreløpig står det når jeg er på kanten. Vi finner trenere til de andre 
øktene etter hvert.  

Infoskriv 
- Det kommer også et viktig infoskriv om hvordan dere blir tatt imot og hvilke regler som 

gjelder – alle skal lese dette. 
- Dere blir sluppet inn sammen og tidspunkt for start av treningen gjelder som da dere blir 

sluppet inn. Hvis noen ikke kan komme nøyaktig da, må det gis beskjed! 
- Utstyr er personlig og skal alltid taes med hjem mellom hver økt. 
- Alle skal dusje med såpe før og etter trening. 
- Det skal holdes minimum 1 m avstand til enhver tid.  


