
 
 

Klubbernes B landshold, samling  
Fredag d. 24 – Søndag 26. janur 2020 

 
 
Kære svømmere og trænere 
 
Vi glæder os til vores første samling omkring det nye initiativ, ”klubbernes B landshold”. Her følger praktisk info – bemærk 
særligt DEADLINE FOR TILMELDING 4. Januar. 
 
Deltagere: Klubber der har tilmeldt sig initiativet kan deltage med alle trænere (med/uden svømmere). Tilsvarende kan 

alle svømmere (med/uden trænere), som var under kvalifikationskravet ved DKM 2019 tilmeldes. 
 
Tilmelding:  Tilmelding sker for hver svømmer og/eller træner i klubmodul – pris 650 kr. pr. person. 

https://gsc.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=1445 
 

Sidste frist for tilmelding er 4. januar 2020.  
 
Bespisning: Vi har fælles måltider (se nedenfor) som er inkluderet i prisen. Derudover opfordrer vi til, at I bruger jeres 

sunde fornuft i forhold til at medbringe mellemmåltider / ekstra mad selv. 
 
Overnatning: Vi har booket klublokalet, som I gratis kan sove i. Optimalt set havde vi overnattet på vores ”hostel” i 

baghaven af svømmehallen. Der er dog en renovering i gang. Hvis I ønsker at overnatte i klublokalet, så husk 
luftmadras, sovepose osv. Alternativt er I selvfølgelig velkommen til at finde andre overnatningssteder på 
eget initiativ. 

 
Tider/plan: Vi mødes fredag kl. 17.30 og afslutter søndag ved 12-tiden. Vi har lavet et udgangspunkt for planen, som dog 

skal betragtes som vejledende.. vi kan finde på at lave mindre justeringer. 
 
Fredag  17.30 Vi mødes i Gladsaxe svømmehal, klublokalet (1. sal) 
 17.30-19.00 Velkomst og aftensmad 
 19.00-20.30 Vandtræning, kortbane  
 
Lørdag 5.30 Morgenmad tilgængeligt i klublokalet. 

06.00 Mødetid omklædt på kanten i Gladsaxe 
 06.00-08.00 Vandtræning, langbane (Stefan Hansen) 
 08.30-09.30 Morgenmad, klublokalet 
 09.30-11.30 Oplæg v. Stefan Hansen (landstræner)  
 12.00-13.00 Frokost, klublokalet 
 14.00-16.00 Oplæg v. Kim Dietrichsen (sportsmind.dk) 
 16.00-17.00 Landtræning 
 17.00-19.00 Vandtræning, langbane 
 19.30 Aftensmad 
 
Søndag 5.30 Morgenmad tilgængeligt i klublokalet. 

06.00 Mødetid omklædt på kanten i Gladsaxe 
 06.00-08.00 Vandtræning, langbane 
 08.30-09.30 Morgenmad, klublokalet 
 09.30-11.00 Tilgår 
 11.00-12.00 Let frokost, afrunding og input 
 12.30 (senest) Tak for denne gang 
 
Hvis I har spørgsmål eller input er i velkommen til at skrive til Kim, sportschef@gsc.dk 


