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Nyhedsbrev fra svømmeskolen.
Så er det lige straks påske, og svømmeskolen holder påskeferie fra mandag
den 15. april til og med mandag den 22. april. (Der er træning for
søndagsholdene på søndag den 14. april, men ikke den 21. april).
I dette nyhedsbrevet kan du endvidere læse om:
- Stjernestævnet
- Diverse info omkring den sidste del af sæsonen.
- Tilmelding til næste sæson
- AquaCamp i sommerferien
- Bliv Strandklar intensiv hold.

Stjernestævnet
Søndag den 28. april kl. 16-18 ca. har vi vores årlige Stjernestævne i
svømmeskolen. Stjernestævnet er et lille hyggeligt uofficielt
svømmestævne for svømmeskolebørnene. Man kan stadig nå at tilmelde
sig, og invitation og tilmeldingsblanket kan hentes via linket i mailen.
Det er primært til børnene i de dybe bassiner, men svømmer du i det lave
bassin og kan svømme 25 meter med en plade på dybt vand uden pause, så
er du også meget velkommen til at deltage. Stævnet vil foregå i 25 meter
bassinet. Holdene i 25 meter bassinet er aflyst denne dag, men vi håber at
se rigtig mange af jer til stævnet. Holdene i det lille bassin og i
springbassinet vil have træning som normalt den 28. april.
Invitation er sendt ud, men er også vedhæftet denne mail.

Div. info omkring sidste del af sæsonen.
Sæsonen slutter ved udgangen af maj, men fordi der har været nogle
aflysninger på enkelte hold, vil der bliver tilbudt nogle erstatningsgange i
juni måned. I vil i mailen her kunne finde et link til hvornår jeres hold
slutter. Planen gælder kun sæson holdene, og ikke de særlige SPOT hold vi
kører for voksne.

Hillerød Svømmeklub
www.HILS.dk

I vil i midten af maj modtage en mail, så I kan se, hvilket hold vi anbefaler
til jeres barn til næste sæson.
Når I kommer til svømning den sidste gang, vil vi gerne have jeres
indgangsbillet retur. Der vil være personale i forhallen til at indsamle
billetterne.

Tilmelding til næste sæson.
Tilmelding til næste sæson åbner 1. juni kl. 10 for medlemmer og 8. juni
kl. 10 for nye medlemmer. Søskende betragtes også som nye medlemmer
og kan derfor først blive tilmeldt fra den 8. juni.
Som mange ved, kan pladserne på nogle hold MEGET hurtigt blive
overtegnet, og har man en søskende som man også meget gerne vil have til
svømning, så tiden passer med et andet barns svømmetid, kan man gøre
det, at man på forhånd melder det nye barn ind i klubben som passiv
medlem. Derved kan man få mulighed for at tilmelde alle sine børn
samtidig fra den 1. juni.
Hvis man ønsker at melde en søskende ind i klubben som passiv medlem,
så send en mail til kontoret, så skal vi nok hjælpe jer. Det koster 100 kr. at
oprette et medlemskab. Dette skal man gøre INDEN den 20. maj, da vi
efter denne dato skifter sæsonen i vores system, og derved er det ikke
længere muligt at blive tilmeldt som passiv medlem og få rettigheden til at
melde sig til hold allerede fra den 1. juni.
Næste sæsons program vil kunne ses på hjemmesiden i slutningen af maj,
så man på forhånd kan planlægge og koordinere hold og svømmetider,
inden det går løs med tilmelding den 1. juni.

AquaCamp i sommerferien.
Vi har i år AquaCamp i 3 uger i sommerferien. Det er uge 27, 31 og 32, og
der er åbent for tilmelding via Event modulet på hjemmesiden
www.hils.dk/tilmelding. AquaCamp er for alle børn mellem 7-12 år. Er et
barn endnu ikke fyldt 7 år, men er rimelig selvkørende mht. omklædning,
toilet besøg osv., så kan man sagtens være med.
Man behøver ikke være medlem af svømmeklubben for at deltage, så hvis
der er venner, veninder, søskende, fætre eller kusiner der gerne vil med, så
kan det sagtens lade sig gøre.
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Vi har både det lave og det dybe vand til rådighed, og børnene vil blive
delt ind efter svømmeniveau, så man kan sagtens deltage, selvom man slet
ikke kan svømme.

Bliv Strand Klar, er du helt klar til sommer, strand og
pool?
Vi har planer om, i lighed med sidste år, at kunne køre et mindre intensivt
forløb i juni måned, for dem som lige mangler det sidste til at blive klar til
stranden eller poolen i sommerferien. Der vil snarest bliver sendt mere info
ud om vores ”Bliv Strand Klar” hold.
Har I spørgsmål til noget i nyhedsbrevet, er I meget velkomne til at maile
eller ringe til os.
Vi ønsker alle familier en rigtig dejlig påske.
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