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Info fra svømmeskolen
Kære alle svømmere og forældre
Tiden flyver afsted og inden vi ser os om er det jul.
Svømmeskolen holder juleferie i uge 51 og 52 og har første træningsgang
torsdag den 3. januar, det betyder så, at sidste svømmegang i 2018 er
søndag den 16. december.
Men inden da, skal vi have afholdt vores store fælles julefest med
æbleskiver, gløgg og saftevand, samt flere små overraskelser. Julefesten
løber af stablen lørdag den 15. december fra 17-19 se særskilt invitation
sammen med denne mail. Vi håber at se rigtig mange børn, forældre,
søskende og bedsteforældre til et par hyggelige timer.
Hvis nogen skulle have lyst til at give en hånd med udskænkning af gløgg
mv. i hallen så må de meget gerne henvende sig til Ulla, da vi får brug for
et par ekstra hænder.
Vi starter i næste uge en ny runde baby- og tumlingehold i
varmtvandsbassin hos FitnessNU, og der er stadig ledige pladser. Vi har
hold for baby fra 8 uger op til 1 år, tumlingehold fra 1-2 år og fra 2-3 år,
dem der træner på holdene i FitnessNU er selvfølgelig også meget
velkomne til den store fælles juleafslutning i svømmehallen på Milnersvej.
Del meget gerne budskabet om de nye hold til familie, venner og bekendte,
så vi kan få fyldt holdene op.
Vi har ligeledes oprettet tumlingehold på land i sansemotorik i klubhuset
mandag formiddag, dette kan man læse mere om på hjemmesiden. Del
også meget gerne budskabet om disse hold rundt omkring.
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Vi vil også gerne minde om, at man, via vores gode samarbejde med
FitnessNU, kan få gratis indmeldelse i deres center på Lokesvej, ligesom
dem der træner på baby- og tumlingehold i vandet kan styrketræne og
træne på deres hold til særpris i november og december.
Fra søndag den 6. januar har vi fået mulighed for mere vand om
eftermiddagen. Vi laver derfor 2 nye hold, et let øvede hold kl. 16-16.30
og et tweens hold kl. 16.30-17.30 for de 8-12 årige der gerne vil svømme
lidt mere.
På det tweens hold der svømmer kl. 17.30-18.30 er der rigtig mange
svømmere på, så hvis nogen vil rykke over på det nye hold, så kontakt os
gerne. Hvis I har venner og veninder der også kunne tænke sig at svømme,
så fortæl dem endelig om det nye hold, så vi kan få gang i et hold mere.
Søndag den 25. november er der Hillerød Cup, hvilket betyder at
svømningen er aflyst både om morgen og om eftermiddagen. Man er
meget velkommen til at kigge forbi svømmehallen og opleve stemningen,
og heppe på de dygtige svømmere fra klubbens konkurrence afdeling.
Bestyrelsen i klubben har i efteråret arbejdet på en strategiplan for
klubben, og i forbindelse med det, er der blevet etableret diverse udvalg,
herunder også et svømmeskoleudvalg. Skulle der sidde en forældre derude
som har lyst til at være med i svømmeskoleudvalget så hører vi meget
gerne fra jer. Udvalget består af svømmeskoleleder, 1 bestyrelsesmedlem
og 1-2 forældre. Dets primær rolle er at bidrag til udvikling og
markedsføring af svømmeskolen og komme med gode idéer. Erfaring
indenfor svømmeskole er ikke nødvendigt. Så kom meget gerne på banen,
og vær med til at sætte dit præg på svømmeskolen fremover.
Tirsdag og søndag er vores ”store dage” i svømmeskolen. Det er de dage
vi har flest svømmere igennem, derfor oplever vi også, at der hurtigt bliver
meget beskidt i omklædningsrummene. Vi har haft denne udfordring oppe
at vende med svømmehallens personale, som desværre har oplevet at få ret
sure bemærkninger og sure opstød fra forældre i omklædningsrummene,
når de går og spuler.
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Hvis vi ønsker at der skal være rent i omklædningsrummene, skal de
selvfølgelig have lov at spule og gøre rent, imens vi er der, uden at blive
”svinet til” af sure forældre, så selvom der er trangt i omklædningen og det
indimellem kan være irriterende at der render en livredder rundt med en
spuleslange, så tag det med et smil, så bliver det hyggeligere for os alle
sammen at være der. De har lovet at gøre lidt ekstra for at holde det rent,
når vi er der, men de skal selvfølgelig kunne arbejde i fred.
Husk vi stadig har vores faste kigge på dage den første svømme dag i
måneden. Her må forældrene sidde i hallen og kigge på børnene svømmer.
De øvrige gange bedes man vente udenfor, enten i forhallen eller på den
lange gang, hvor der er sat ekstra stole op. Omklædningsrummene kan
ikke benyttes til ventetid, da de er forbehold dem der skal svømme, og
igen skal livredderne kunne komme rundt og gøre rent. Vær’ søde at
respektere dette.
Mange hilsner
Hillerød Svømmeklub
Ulla Hobert
Svømmeskoleleder
Tlf. 50 56 06 65
www.hils.dk
hils@hils.dk

