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UM, JNM og NM høstferieleir i Örebro 

2 oktober – 9 oktober 2016 

Deltagere: UM, JNM og NM  

Sted: 

Gustavsvik Campingplats & Stugby - Sommarrovägen 1, 702 30 Örebro, Sverige 

www.gustavsvik.se  

Reisemåte  

Buss 
UTREISE: Søndag 2.oktober kl. 08:00 fra Asker Stasjon. Samling kl. 07:45. 
HJEMREISE: Søndag 9.oktober kl. 12:00 fra Örebro 
 

 

Overnatting 

I hytter på Gustavsvik Campingplats & Stugby (4-5 senger pr hytte). Ta med sengetøy & 

håndklær!! 

Bespisning  

Matpakke til busstur søndag. 
Frokost, lunsj og middag vil bli servert hver dag. 
 

Trening 
 

1-2 økter svømming per dag og 1-2 økter basis/styrke per dag. Dere har fri tilgang til gym i 
løpet av hele uken. Hoveddelen av øktene er i 50m basseng. 
 
Svøm:   Økt 1:   Økt 2:  
Søndag:  Ankomst  kl.13-15 
Mandag: Kl.8-10   kl.14-16 
Tirsdag: kl.8-10   kl.14-16 (25m) 
Onsdag:  kl.8-10   Fri 
Torsdag: kl.8-10   kl.14-16 (25m) 
Fredag: kl.8-10   kl.14-16 (25m) 
Lørdag: kl.8-10   kl.14-16 
Søndag:  kl.9-11   Hjemreise 
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Ta med 

Treningstøy (svøm og  basis til å være både inne og ute), vannflaske, Asker T-skjorte og 

treningstøy, Asker badehette, matpakke til bussreisen, spill, penger til restitusjonsmål, 

sengetøy og håndklær. 

Påmelding 

Vennligst send påmelding til admin@askersvom.no senest 15.september. 

Betaling  

Egenandel er fakturert deltakerne: 6 000 kr  

 

Viktig: 

Alle som deltar på leir eller stevner i utlandet skal medbringe Europeisk Helstrygdkort.  

 

Dette bestiller du enkelt hos Nav: https://tjenester.nav.no/helsetrygdkort/forside.do. 

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig 

medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Du 

har rett til behandling på samme vilkår som oppholdslandets borgere. 

Vi må be om at foreldre holder utøvere hjemme som er syke/dårlige ved avreise.  

Asker Svømmeklubb kan ikke refundere egenandel ved sykdom. Det er derfor viktig at 

barnet ditt har reiseforsikring med avbestillingsbeskyttelse i tillegg til Helsetrygdkortet. Barn 

er vanligvis dekket av foreldrenes reise/avbestillingsforsikring. 

Dette er en leir/stevne hvor vi representerer Asker Svømmeklubb. 
God oppførsel og kameratskap er en selvfølge! 
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