
Informasjon ifm ÅM 2016 i Mandal 

 
Velkommen til ÅM i Mandal!  

Vi har litt praktisk info til dere i forkant. 

Innsvømming torsdag 31.mars: 

Flere har spurt om mulighet for innsvømming på torsdagen, for de som ankommer tidlig, så kan dere får 

mulighet til innsvømming i Mandal Svømmeklubb sin treningstid fra kl 15.00-16.00.  

For de som kommer senere så kan man benytte publikumsbadingen fra 16.00 og til 21.00. OBS, da må 

man betale for å komme inn i hallen. Det vil også foregå en del rigging av hallen ift ÅM, slik at det vil bli 

masse aktivitet rundt bassenget. 

 

Innsvømming fredag 1.april: 

Det er først mulig å komme inn i garderober og basseng kl 12.00 presis på fredagen. Ber om at dere 

informerer om dette til svømmere og trenere/ledere. 

 

Lagledermøte fredag 1.april kl 14.00: 

Det er over 50 klubber ifm årets ÅM, det betyr at det kan bli litt trangt om plassen på lagledermøtet, vi 

gjør det beste ut av det, og håper at alle er innstilt på dette. Når vi er så mange, så må alle møte på 

tiden. 

Husk å ta med kvittering på innbetalt påmeldingsavgift! Det mangler fremdeles innbetalinger fra noen 

klubber. 

 

Matservering: 

Gjelder kun for de klubbene som har bestilt mat via Mandal Svømmeklubb.  

Meny og serveringstidspunkt, samt matbonger, vil legges i konvolutter merket med klubbnavn. Disse vil 

ligge i egne hyller til hver klubb og må hentes ved ankomst til svømmehallen på fredagen. Husk å ta med 

matbonger til hvert måltid. Matserveringen vil foregå vis a vis svømmehallen, på Blomdalen skole (se 

bilde under). 
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Parkering: 

Fredag 1. april kan det nok være en del biler parkert allerede ifm skoletiden, sjekk skilting nøye, slik at vi 

unngår parkeringsbøter.. Se markeringer under ift hvor det er parkeringsplasser og hvor det ikke kan 

parkeres. 

Parkeringsplasser      Matservering 

 

 

 

 

Parkering kun for bevegelseshemmede!  Svømmehall 

 

 


