
 

På vegne av Lier og Drammen Svømmeklubb takker vi for påmeldingen og ønsker dere 
hjertelig velkomne til Marienlyst Open 22. - 24. april 

For at vi skal få så riktige heatlister som mulig, oppfordrer vi alle til å sende eventuelle 
etteranmeldinger/strykninger snarest til jech@medley.no. Under stevnet leveres strykninger 
og lagoppsett elektronisk på enten livetiming.no eller ltmobil.medley.no. Klubbens kode ligger i 
klubbkonvolutten som fås utdelt i sekretariatet. 

Merk: etteranmeldinger kun i ledige baner. 

Nedenfor finner dere diverse informasjon dere kan ha nytte av: 
 

Marienlyst Open foregår på Drammensbadet som ligger sentralt i forhold til offentlig 
kommunikasjon.  

Det er gode muligheter for utendørs oppvarming - flotte løpemuligheter. Det er 200 meter til 
jernbane og busstasjon og kort vei til sentrum med butikker og spisesteder www.drammen.no 
Adresse til badet:  
Drammensbadet KF 
Danviksgata 40, 3045 Drammen 
E-post: post@drammensbadet.no 
Telefon: 32 04 45 00 
 

Kafeteria: 
 
Under hele stevnet holder kafeteriaen åpent, hvor badet har satt opp en egen MO meny. 
 
Lagledermøte 
Lagledermøte finner sted i sykkelsalen i 2. etg. Kl 07.45 lørdag morgen, og ved behov søndag 
morgen kl. 07.45 
 
OBS! STEVNESTART 
 
Fredag starter stevnet som planlagt dvs kl 1600 
Lørdag er det stevnestart kl 0845 merk tiden 
Søndag er det stevnestart kl 0845 merk tiden 
Endringene er gjort for å sikre tilstrekkelig pause for dommere og funksjonærer. 
 
Garderober 
Du må ha med deg 20 kr i mynt for å få låst skapet i garderobene. Mynten får du tilbake når 
skapet låses opp. Hvis alle skapene er opptatt, er det mulighet for å bruke skapene i 
fellesgarderobene.  Av sikkerhetsgrunner oppfordrer vi alle til å låse inn verdisaker. 
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Parkering 
Stevnet disponerer parkeringsplassen rett utenfor Drammensbadet. Her vil det være godt med 
parkeringsplasser. Kjør frem til inngangen til badet. Følg skilting. Pris 50,- for hele dagen. Det 
finnes offentlig parkering i område. Her er det automater. Pris 17,- per time 
 
Inngang 
Pris per person er kr. 50,-. Prisen er per dag. Barn under 12 år gratis.  
Pris program er kr. 50,-.  
 
Utøvere: Via hovedinngang og til høyre. Her får dere utdelt billetter som gjelder gjennom hele 
helgen.  
Publikum: Via hovedinngang, til venstre og opp 2. etg. Følg skilting.  
 
Spørsmål om stevnet kan rettes til:  
Børre Hilden på e-post: stevne@drammensvommeklubb.no eller  
mobil: 92463654 
 
Fasiliteter Drammensbadet 
Bølgen treningssenter vil være åpen for dropp inn under stevnedagene. Pris for en dag er 200 
eller 299 for hele helgen. Mer informasjon finner du på Drammensbadet. 
 
Praktisk 
Busser – Vi gjør oppmerksom på at det kan være trangt å få snudd bussen ved 
Drammensbadet og at det vil være begrenset med parkeringsmuligheter for disse på området. 
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