
Velkommen til Bergen og Bergen Swim festival i AdO arena.  
 
 
Vi håper at dere får et fint opphold i Bergen og at utøverne får gode 
opplevelser i AdO arena. 
Vi har her prøvd å oppsummere noe informasjon som kan være nyttig 
 

 
Inngang til AdO arena: 
Hver utøver og trener/leder får utdelt armbånd som er adgangstegn til AdO arena. Dette må tas med 
i hallen for å komme inn og for å kunne låse garderobeskap. Det kan være lurt å feste det på sekken, 
så blir det ikke liggende igjen på hotellrommet. Armbåndet leveres samlet fra klubben etter finaler på 
søndag. Ikke innleverte armbånd faktureres klubben med kr. 100,-  Pr. stk.  
 
Garderobeskap: 
Garderobeskapene åpnes automatisk hver kveld kl. 21.00 og tømmes.  
Man kan derfor ikke ha sakene sine liggende i disse over natten. 
 
Måltider: 
Forhåndsbestilte måltider serveres i kantinen i 2. etasje til følgende tider: 

 middag fredag   kl. 18.00 – 20.00  

 lunsj lørdag og søndag  kl. 12.00 – 14.30  

 middag lørdag   kl. 18.00 – 20.30 

  
Har du glemt å bestille mat, så kan det gjøres innen kl. 14.00 fredag 27. mai på stevnekontoret. 
Priser:  lunsj kr. 120,-  

middag fredag kr. 150,-  
middag lørdag kr. 130,-  

Det er ikke ubegrenset med plass, så her gjelder førstemann til mølla. 
 
Hengende start: 
Vi praktiserer hengende start under forsøkene. 
 
Tribune: 
Vi ber om at tribunen holdes ryddig, og at lagleder går over før dere forlater hallen og tar med 
søppel. 
Trenere og ledere skal oppholde seg på tribunen. Kun svømmere skal ned i bassengområdet. 
 
Gjenglemt tøy: 
Gjenglemt tøy vil bli oppbevart på stevnekontoret.  
 
Bagasjeoppbevaring: 
På søndag vil det være mulig å oppbevare bagasjen i eget rom. 
 
Nasjonal rekord:  
Dersom det blir satt nasjonal rekord, så gi melding om dette til stevnekontoret.  
Vi opplever at ikke alle lands nettsider er oppdatert på dette. 
 
 
 
Lykke til! 


