
 
Skjetten Open 2016 
 
 
 
NB! Strykning av øvelser, heatbegrensning og endring av stevnestart. 
 
Til alle klubber med påmeldte til helgens Skjetten Open lørdag 17. og søndag 18.september. 
  
Kjempeflott at så mange som har lyst til å delta på vår konkurranse. Det har overgått alle våre 
forventninger! På grunnen av stor påmelding er vi nødt til å foreta noen endringer slik at 
konkurransen kan gjennomføres innenfor forsvarlige rammer. 
  
Endringer: 
 
Lørdag 17.september 

- Stevnestart fremskyndes en time til kl 9:00 med innsvømming fra kl 8:00 (ingen endring 
for ettermiddagsøkten) 

- Øvelser 21 og 22, 4*50 lag medley utgår 
  
Søndag 18.september 

- Stevnestart fremskyndes en time til kl 9:00 med innsvømming fra kl 8:00 (ingen endring 
for ettermiddagsøkten) 

- Øvelser 41 og 42, 4*50m fri utgår 
- Vi innfører heatbegrensning til 4 heat på hver av øvelser 33 og 34 - 800m fri.  

 
  



Vi tilrettelegger for ekstra inn- og utsvømming i et annet svømmebasseng som ligger ved Volla 
skole i ca. 2,8km avstand. Åpningstidene er lørdag kl.12-15 og søndag kl.8-15. 

 

 
 
Det finnes også en buss som kjører direkte mellom svømmehallene. Bussnummer 321. 
Lørdag – fra Skjetten til Volla (13min) 
11:55 + 12:25 + 12:55 + 13:25 + 13:55 + 14:25 + … 
Lørdag – fra Volla til Skjetten (11min) 
12:55 +  13:25 + 13:55 + 14:25 + 14:55 +  15:25 + … 
Søndag – fra Skjetten til Volla (13min) 
09:25 + 09:55 + 10:25 + 10:55 + 11:25 + … 
Søndag – fra Volla til Skjetten (11min) 
08:25 + 08:55 + 09:25 + 09:55 + 10:25 + … 
 
Det kan til tider være lite plass i svømmehallen og derfor oppfordrer vi foreldrene om å ta med 
seg egen stol.  
 
NB: Tidsskjema er veiledende. 
  
Vi beklager dette med strykningene, men vi gjør det til alles beste. 
Det vil selvsagt ikke bli belastet startavgift for dem som blir strøket.  
 
Skjetten, 12.09.2016 
Marcel Rosenberg 
Daglig leder i Skjetten Svømming 
 


