NTNUI Svømming
høsten 2019
English below!

Første trening for semesteret blir mandag 26. august, kl. 21:00.

12. august
STAND PÅ IMMATRIKULERING
Kom bort, si hei, still oss spørsmål!

20. august
STAND PÅ IDRETTSKAVALKADEN
Kom bort på plena på Gløshaugen, si hei, og still oss spørsmål!

5. september
INFOMØTE PÅ GLØSHAUGEN
Kom på infomøte for å få et innblikk i NTNUI Svømming og for å stille spørsmål. Møtet er
hovedsakelig rettet mot nye som ønsker å begynne, men gamle svømmere er selvfølgelig også
velkomne. Det blir servert pizza!

14. september
DOMMERKURS
Vi trenger flere svømmedommere! En sosial og morsom måte å bidra med hjelp til både
klubben og svømmekretsen. (Psst. Man tjener også 250 kr per økt). Påmelding:
https://minidrett.nif.no/Event#2649065-010

20.-22. september
KOIETUR
En gang i semesteret drar vi på koietur til Heinfjordstua og har det veldig gøy! Mer info om
påmelding kommer etter hvert, her gjelder det å være raskt ute!

28. september
TRONDHEIMSMEDLEYEN
Svømmestevne i Husebybadet. Delta som svømmer, heiagjeng eller dommer. Påmelding
kommer.

5. oktober
UKEtoget
UKA-19 skal vekke en gammel tradisjon: UKEtoget! Vi går i toget for å feire den flotte
studentfrivilligheten vi har her i byen, så bli med! Det blir en samling og underholdning der
toget stopper. Det ryktes også om en etterfest arrangert av UKA!

1.-3. november
STUDENTMESTERSKAP I SVØMMING
OSI arrangerer studentmesterskap i svømming i Oslo! Det blir svømming, bankett, fest og
annet sosialt. Mer info kommer.

November
GRØTFEST
Tradisjonen tro blir det grøtfest også i år. Dato kommer.

ANDRE AKTIVITETER:
FREDAGSPILS
Etter trening på fredager går vi samlet til fredagspils!

SVØMMEKURS
Vi arrangerer nybegynnerkurs/videregåendekurs i crawl. Har du forslag til andre typer kurs?
Ta kontakt med Jon Olav på mail: svomming-trener@ntnui.no

ØLSTAFETT
Lang tradisjon som foregår i helsebadet. Still som deltager eller tilskuer.

(endringer kan forekomme)

ENGLISH

First practice of the semester will be Monday 26th of August, 21:00.

12th of August
IMMATRICULATION
We will have a stand at the immatriculation, drop by and ask us questions!

20th of August
SPORTS CAVALCADE
We’ll also have a stand at the sports cavalcade, so come by and say hi!

5th of September
INFORMATION MEETING AT GLØSHAUGEN
Join the info meeting to learn about NTNUI Swimming and to ask questions. The meeting is
primarily aimed at new people who want to join the group, but old swimmers are also
welcome. Pizza will be served!

20th-22nd of September
CABIN TRIP
Once a semester we go on a super fun cabin trip to Heinfjordstua! More info will come later.

28th of September
TRONDHEIMSMEDLEYEN
Swim meet at Husebybadet.

5th of October
UKEtoget
Join us in walking in “UKEtoget” (UKA parade). It will be a party afterwards!

1st-3rd of November
STUDENT CHAMPIONSHIP IN OSLO
The student swimmers in Oslo are arranging a student championship in swimming! It’s going
to be swimming, a banquet, party and lots of fun. More info to come.

November
GRØTFEST (PORRIDGE PARTY)
A long tradition, the porridge party will once again take place in November (date not yet set).

OTHER ACTIVITIES:
FRIDAY BEER
Every Friday we drink beer after practice.

SWIMMING COURSES
It will be held crawl courses. Have any suggestions to other types of courses? Send an e-mail
to Jon Olav: svomming-trener@ntnui.no

BEER RELAYS
A long tradition held in the therapeutic pool in Pirbadet.

(changes may occur)

