Vallensbæk Idrætsforening af 1939
Svømmeafdelingen

VI39 byder hermed velkommen til Høststævne
Lørdag den 5.oktober 2019
PRAKTISKE OPLYSNINGER:
STED:

Pilehaveskolens svømmehal, Horsbred 197, 2625 Vallensbæk,

OPVARMNING:

Der vil være adgang til svømmehallen fra kl. 8.00

PLACERING:

Svømmerne bedes placere sig ved deres klubnavne i svømmehallen/sportshallen

SPORTSHALLEN:

Alle klubber får tildelt et område med bord og stole til tasker og lign.
Her vil være mulighed for afslapning samt spisning af mad.
Vi opfordrer til at lade taskerne blive i sportshallen og alene medbringe værdigenstande i en taske, som tages med ind i svømmehallen
HUSK AT ALT TØJ MV. SKAL VÆRE I SPORTSHALLEN VED JERES
BORD.

OMKLÆDNING:

Der er mulighed for omklædning i sportshallens og svømmehallens omklædningsrum. Vi anbefaler, at alt tages med i sportshallen.

STÆVNESTART:

Kl. 10.00

HOLDLEDERMØDE:

Kl. 8:30 i klublokalet.

OFFICIALMØDE:

Kl. 9:00 i klublokalet.

AFBUD:

Evt. afbud helst dagen før pr. mail til ke@vi39swim.dk eller
afleveres til sekretariatet senest kl. 8:15 i sekretariatet i svømmehallen.

HOLDKAP KORT:

Må meget gerne afleveres dagen før på mail ke@vi39swim.dk eller
afleveres senest kl. 8.15 i sekretariatet i svømmehallen.

PROGRAM:

Der vil være mindst 2 programmer til hver klub (se i klubkasser i sportshal)

RESULTATLISTER:

Bliver hængt op ved cafeen til orientering og resultaterne bliver lagt på
hjemmesiden www.vi39swim.dk efter stævnet
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MEDALJEOVERRÆKKELSE: I SPORTSHALLEN
Efter løb 8 uddeles medaljer fra løb 1-6
Efter løb 16 uddeles medaljer fra løb 7-14
Efter løb 18 uddeles medaljer fra løb 15-18
Heatpræmier:

Jeton uddeles ved bassinkanten til nr. 1 i hvert heat (individuelle løb)
heatpræmie udleveres i Caféen mod aflevering af jetonen

PAUSE:

Efter løb 16 pause i 10 min. og samtidigt præmieoverrækkelse

CAFÉ:

Der vil være café i forbindelse med svømmehallen,
hvor der sælges kaffe, te, kage, smoothies, toast m.m.

OFFICIALS FORPLEJNING: Der vil være morgenkaffe. Ligeledes vil der være frokost, som serveres i
Klublokalet
GLEMTE SAGER:

Kontakt Pilehaveskolens svømmehal tlf. 43 64 20 51.
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