Hva skjer våren 2019?
(English version below)
Hver fredag
FREDAGSPILS
Tradisjon tro går vi på fredager rett fra trening til fredagspils.
18-20. januar
TRØNDERSVØM
Svømmestevne i Pirbadet. Påmelding på Facebook innen 8. januar. Vil du dømme? Ta
kontakt med Øystein Spangelo (svomming-dommer@ntnui.no). Vi håper også på stor
heiagjeng!
14. februar
GENERALFORSAMLING
Gjennomgang av året som har vært og valg av nytt styre. Det blir pizza til de som møter opp.
Vil du inn i styret? Ta kontakt med Kristin på bassengkanten eller på mail (svommingnestleder@ntnui.no)
15-17. februar
KOIETUR
Semesterets store happening skjer på Heinfjordstua (og i badstua). Mer info og påmelding
kommer snart. Når påmelding kommer er det førstemann til mølla!
20-24. februar
STUDENTLEKER
Studentlekene (SL) arrangeres i år i Trondheim og består av studentmesterskap i en rekke
idretter, litt som OL. Her er deltakerterskelen lav og det blir mye morsomt både sportslig og
sosialt. Vi håper å stille en stor gjeng til konkurranse mot blant annet studenter fra Oslo og
Bergen. Påmelding: https://sltrondheim.no/. Frist: 1. februar.
2. mars
NTNUI-SPRINTEN
Vi arrangerer svømmestevne for Trøndelag svømmekrets! Vi trenger et stort team av glade
hjelpere til dømming, deltakelse, tidtaking, stevnekontor mm. Etterpå blir det fest med en liten
takk for hjelpen. Info om påmelding kommer.
8-10. mars
NM MASTERS
NM masters arrangeres i år i Bergen og vi er allerede en gjeng entusiaster som har bestilt
billetter. Det blir tre dager med konkurranse, men også bankett og gøy sosialt. Info om
påmelding kommer.

23. mars
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).
5. April
GUDENES NATTELIV
Studenter fra alle NTNUI-grupper samles til en stor fest på Studentersamfundet for å skåle til
ære for de grønne, svarte og gul-kledde gudene.
16. mai
E. C. DAHLS OPEN
NTNUI Orientering inviterer til ølstafett (på land!). Arrangementet holdes på Moholt
studentby.
17. mai
TOG + GRILLING
For å feire nasjonaldagen går vi sammen i tog og møtes etterpå til grilling. Hipp hurra!
Juni
SOMMERAVSLUTNING
Slutten på semesteret feires med grillfest. Dato kommer.
Andre aktiviteter:
SVØMMEKURS
Vi vil i løpet av semesteret arrangere flere intensive svømmekurs, blant annet nybegynnerkurs
crawl, videregående kurs crawl og butterflykurs. Har du noen ønsker om andre typer kurs, ta
kontakt med trener Manith (svomming-trener@ntnui.no)
ØLSVØM
I løpet av semesteret blir det avholdt ølsvøm. Det konkurreres i både 4*50m lagøl og 100m
individuell øl. Kom gjerne også som supporter.

#### ENGLISH ####
Fridays
FREDAY BEER
Friday beer is a long tradition in our club. We walk together from the swim practice.
January 18-20th
TRØNDERSVØM
Swim meet in Pirbadet. Registration on facebook before 8th of January.
February 14th
ANNUAL GENERAL MEETING
Election of new board
February 15-17th
KOIETUR
Cabin trip to Heinfjordstua. Information and sign up will be out soon.
February 20-24th
STUDENTLEKER
The student games will this year be held in Trondheim. Students from the whole country will
come to compete in several different sports, swimming being one of them. There will also be
an opening ceremony and a banquet. Registration: https://sltrondheim.no/en/ . Deadline:
February 1st.
March 2nd
NTNUI-SPRINTEN
Our very own swim meet. We will need a big crew of helpers, but it will be lots of fun. After
the meet we will finish off the day with a party and a small surprise for those who helped out.
March 8-10th
NM MASTERS
Norwegian Championship for Master swimmers. Everyone above 20 yr can participate,
regardless of nationality. The competition will be held in Bergen with a banquet on the
Saturday. More info and registration will come.
April 5th
GUDENES NATTELIV
A party for all NTNUI members to celebrate and honour the NTNUI Gods.
May 16th
E. C. DAHLS OPEN
NTNUI Orientation invites us to beer relays at Moholt Student Village.
May 17th
PARADE + BBQ

The National day of Norway! This is a day for joy, happiness, flag waving, parade,
champagne, ice cream, cake and hot dogs. Join us in the parade and for barbeque afterwards.
June
SUMMER PARTY
We will celebrate the end of the semester with a barbeque party. Date not set yet.
Other activities
SWIM COURSES
We will arrange several swim courses this semester, e.g. new beginners crawl course,
advanced crawl course, and butterfly course. Any other requests? Send an email to our coach
Manith (svomming-trener@ntnui.no).
BEER SWIM
We will have beer swim this semester as well, both 4*50m beer relays and 100m individual
beer. If you don’t want to compete, you are more than welcome to come watch and cheer.
Date and more info will come.

