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Treningsleiren foregår i Skien i regi av Stjørdals Blink svømmegruppe og Levanger SLK. Vi 

reiser med 5-6 ledsagere/trenere og har plass til ca.34 svømmere født 2004 og eldre. Med to 

klubber få vi jevne og inspirerende treningsgrupper.  

Skien fritidspark 

Vi disponerer svømmebassenget for 2 økter hver dag med 4-5 baner, morgen og 

kveld. På ettermiddager er landtrening. Det tilbys varierte aktiviteter som kan velges i 

løpet av uka. Vi ser for oss to inkluderte aktiviteter som kan være: Klatrepark med 

opplæring ca. 2 – 3 timer, utendørs. Curling: instruktør og utstyr ca. 2 timer. Stuping 

fra tårn: veiledning med instruktør ca. 3 timer. Vi har full tilgang til badelandet alle 

dager. 

Kost og losji  

Vi overnatter i tilknyttet hotell og vandrerhjem med 4-sengs leiligheter, enkelt 

funksjonell standard rett ved siden av bassenget. 

Helpensjon inkluderer frokost, varm lunsj (for eksempel kyllinggryte og ris eller pasta 

bolognese), middag (f. eks. dampet laks eller lasagne) og kveldsmat. Alle måltider er 

buffet, så man forsyner seg etter eget ønske. Lunsj og middag er varme og 

næringsrike måltider og serveres med frisk salat og nystekt focaccia. 
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Programm 
Ankomstdag Lørdag 8.okt 2016 

08.00   Oppmøte Magneten Levanger og avreise kl. 8.15 
08.45   Oppmøte Stjørdal stasjon og avreise kl.9.00 
19.30   Ankomst Skien 
20.30    Kveldsmat på Hotellet 
 

Treningsdager: Søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, 

07.30    Frokost på Hotellet varer fram til 10.00 

08.30 – 10.30:  Morgenøkt i bassenget 

11.15    Lunsj i kaféen 

12.30     Valgfri aktivitet – se alternativer under 

16.30     Middag i kaféen 

18.00 – 18.45  Landtrening aktivitet i gymsal eller ute 

19.00 – 20.30   Kveldsøkt i bassenget 

21.15     Kveldsmat på Hotellet 

Avreisedag Lørdag 15.okt 2016 

08.00  Frokost på Hotellet 
09.30  Utsjekking og hjemreise 
21.00 Ankomst Levanger 
 

Kostnader 
Turen er budsjettert med 6.260,- 

5.100,- overnatting helpensjon, baneleie og inngang bad per utøver 

340,- aktivitetskostnader per utøver 

820,- reise 

(Egenandel fastslås når antall svømmere og dugnadsaktivitet er bestemt). 

INFOMØTE onsdag 27. april kl.17.30 – 18.00 i Trønderhallen. 


