
 

  



 

Vejle Svømmeklub og Dansk Svømmeunion byder hermed velkommen til Vestdanske Kortbane 

Mesterskaber, som finder sted den 5. til 7. oktober 2018 i Vejle.  

Formanden for Vejle Svømmeklub Lars Hededal udtaler:  

”Det er mange år siden, at Vejle har arrangeret mesterskaber. Vi har lagt os i selen for at skabe 

rammerne for et godt stævne. Mesterskabet afvikles i en sprit ny svømmehal, så faciliteterne er 

helt i top. Vi har i samarbejde med DGI Huset Vejle og Campus Vejle, sikret svømmere, trænere og 

ledere så optimale betingelser som muligt. Vi glæder os til at byde alle velkommen”. 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Stævnet afholdes i DGI Huset Vejle, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle. 

Kontaktperson 

Stævneleder Kent Iversen, e-mail: kiv@vejlesvommeklub.dk, mobil nr. 30292641. 

Alle spørgsmål vedrørende stævnet rettes til Lars Hededal på lhe@vejlesvommeklub.dk 

Adgang til svømmehal 

 Der vil være adgang til svømmehallen i følgende tidsrum: 

 Fredag kl. 14:00 - 19:00 

 Lørdag  kl. 7:30 - 14:00 & fra kl. 15:30-19:00 

 Søndag  kl. 7:30 - 14:00 & fra kl. 15:30-19:00. 

 

Indsvømning kan frit benyttes på alle baner. Bane 1 og 8 vil blive sprint baner efter 

annoncering. 

Afsvømning foregår i det tilstødende bassin.  

Det er udelukkende 50 meter bassinet i den nye svømmehal, som vil være tilgængeligt under 

hele stævnet. Bassiner i den gamle svømmehal, må ikke benyttes. 

  

Stævnesekretariat 

Der vil være bemandet stævne sekretariat fra kl. 7:30 hver morgen. Sekretariatet findes på 1. 

salen i svømmehallen sammen med speaker og el-tid. 

Klub-bakker findes uden for sekretariatet. Her vil programmer og øvrige informationer blive 

fordelt ud til alle klubber. Der uddeles 2 programmer til hver klub. 

Sekretariatsleder: Bjarne Thykier. 
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Møder i forbindelse med afvikling 

Følgende tider er kun vejledende: 

• Teknisk møde:  Fredag kl. 14:30 

• Holdledermøde: Søndag kl. 08:00 

• Officialmøde:   Fredag kl. 15:15 

Lørdag kl. 08:30 og kl. 15:30 

Søndag kl. 08:30 og kl. 15:30. 

 

Officials skal selv medbringe hvid official T-shirt. 

 

Overnatning  

Vejle Svømmeklub tilbyder overnatning på 

Campus Vejle 

Boulevarden 48 

7100 Vejle. 

 

Skolen ligger få minutters gang fra DGI 

Huset/Svømmehallen.   

 

Der er mulighed for overnatning fra fredag til 

søndag.  

Pladserne tildeles efter først til mølle princippet.  

Der overnattes i klasselokaler og alt sengeudstyr 

skal selv medbringes.  

Indkvartering kan tidligst ske fra fredag kl. 16.00. Der er ingen adgang på skolen før kl. 16.00. 

Indkvarteringsreglementet er ophængt på skolen og SKAL efterkommes. 

Udtjekning af klasseværelser skal være foretaget senest søndag kl. 16.00, og skal være i 

samarbejde med den overnatningsansvarlige fra Vejle Svømmeklub (Navn oplyses senere) 

Spørgsmål til ind- og udkvartering rettes til xxx på mobil nr. xx xx xx xx (Oplysning kommer 

senere) 

Evt. ønske om hvilerum på skolen bedes sendt til lhe@vejlesvommeklub.dk senest d. 

12.09.2018. 
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Forplejning 

Vejle Svømmeklub tilbyder forplejning. Forplejningen foregår i DGI Huset, som ligger i samme 

bygning som svømmehallen. 

Officials får frokost lørdag og søndag, som serveres i DGI Huset. Der vil være kaffe og te til 

holdledere og klubtrænerne under stævnet i VIP-loungen.  

Der er forbehold for små ændringer af de angivne tider i forhold til tidsplanen. Vær 

opmærksom på der kun er gratis frokost til officials – andre måltider skal bestilles. 

Forplejning Morgenmad Frokost Aftensmad 

Fredag   19:30-21:00 

Lørdag 06:30-08:30 12:30-14:30 19:30-21:00 

Søndag 06:30-08:30 12:30-14:30  

 

Priser 

• Overnatning  kr. 60,00 pr. dag 

• Morgenmad kr. 65,00 pr. dag 

• Frokost kr. 90,00 pr. dag 

• Aftensmad kr. 100,00 pr. dag 

 

Pakkeløsning 

• Overnatning fredag til søndag 

• Forplejning fra fredag aften til og med søndag frokost 

       Samlet pris kr. 600,00.  

 

• Official pakke kr. 450,00 (overnatning, morgen- og aftensmad). 

• Madpakke til hjemturen bestilles særskilt kr. 60,00. 

 

Menuen vil være: Sund og nærende svømmemad! 

Tilmelding til overnatning og forplejning skal foregå på særskilt formular, som findes på 

aktivitetskalenderne under stævnet på Dansk Svømmeunions hjemmeside. Udfyldt formular 

med klubnavn og kontaktperson-oplysninger sendes til tilmelding@vejlesvommeklub.dk senest 

den 12.09.2018.  

Glemte ting 

Al henvendelse vedrørende glemte ting skal ske til stævnelederen. 
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Parkering 

Der er tidsbegrænset parkering på p-arealerne ved DGI Huset Vejle. 

P ØST 

Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle. 

Mandag-fredag: 3 timers parkering i tidsrummet 9.00-17.00. Fri parkering efter kl. 17.00. 

Lørdag og søndag: Fri parkering. 

Bemærk, at der foran Biblioteket er en række 1-times pladser, mandag - lørdag. 

P NORD 

Vestre Engvej, 7100 Vejle. 

Mandag-fredag: 3 timers parkering i tidsrummet 7.00-17.00. Fri parkering efter kl. 17.00. 

Lørdag og søndag: Fri parkering. 

P VEST 

Vestre Engvej 57, 7100 Vejle. 

Mandag-fredag: 4 timers parkering i tidsrummet 7.00-17.00. Fri parkering efter kl. 17.00. 

Lørdag og søndag: Fri parkering. 

Hygiejne i svømmehal og omklædningsrum 

Af hensyn til hygiejnen i bassinvandet, er det yderst vigtigt, at der foretages afvaskning af 

kroppen med sæbe, inden bassinet benyttes.  

Mangelfuld afvaskning giver større klorforbrug og medfører øget klorforbrug i vandet. Vi tager 

klorprøver flere gange om dagen for at sikre, at det bliver en 100% ren fornøjelse at benytte 

svømmehallen. 

Manglende afvaskning fører til bortvisning fra svømmehallen. Alle former for barbering i 

svømmehallens baderum er strengt forbudt.  

 

Vi glæder os til at byde alle velkommen til  

Vestdanske Kortbane Mesterskaber og Vejle Svømmeklubs nye svømmehal. 

 

På gensyn! 


