Stifinnere: Svømmemøte 28. mars 2017
Skrevet av Ole Gabrielsen
søndag 26. mars 2017 20:19 - Sist oppdatert søndag 26. mars 2017 20:33

Temaet for denne våren er jo vann, så tirsdag 28. mars skal vi i svømmehallen J Det blir kjekt :)

Oppmøte er ved inngangen til Hundvåghallen til vanlig speidertid kl. 17.30. Adressen er
Austbøgeilen 35, Hundvåg. Det er lurt å være presis for å få mest mulig badetid J- vi må opp av
vannet ca 18.30. (Det er jo mulig å komme før om man ønsker det.) Det koster kr 40,- for barn
og 75,- for voksne.

Husk:

·

Badehette og badetøy mm. (badehette er påbudt)

·

40,- til inngangsbilletten

·
På hjemmesiden til Hundvåghallen står det at «Garderobeskap låses med medbrakt
hengelås. Lås av riktig størrelse kan kjøpes i billettluken for kr 50.» - Vi sier: - ikke ta med
verdisaker!

·

Henting til vanlig tid kl. 19.00 ved Hundvåghallen.

Foreldre og/eller søsken er velkommen til å være med hvis de har lyst til det:)

Dersom noen har problemer med å komme seg til Hundvåghallen, så ta kontakt med lederne
så skal vi hjelpe til med å organisere transport så alle kan bli med.
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Velkommen til svømmemøte J

Hilsen Stifinnerlederne v/ Inghild Marie (95226422)

Ps. Hvis noen lurer på valg av svømmearena; Hundvåg er jo ikke akkurat nærmeste nabo til
Bekkefaret ;) så er Stavanger Svømmehall er stengt for tiden for oppgradering, og det viser seg
å være bedre badeforhold for alle nivåer svømmere i Hundvåghallen enn i Tastahallen og de
andre kommunale hallene, samt at Alstor og Auglend var opptatt ;) Men de som har vært i
Hundvåghallen før, de sier at der er det masse badeglede, så det gleder vi oss til J
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