
Maj 2021 

 

 

Nyhedsbrev fra svømmeskolen. 

 

 
Kære svømmere og forældre 

 
Efter en meget frustrerende vinter og en lang corona pause, er vi nu tilbage i vandet 

med alle hold og alle aldersgrupper. Det er så dejligt at kunne byde jer alle sammen 

velkommen tilbage.  

 
Vi takker for den gode måde alle er vendt tilbage på i forhold til at følge restriktioner 

og coronaregler.  

 
Denne her nyhedsmail kommer til at handle om mange praktiske ting i forhold til 

denne sæson og næste sæson. 

 
Den indeværende sæson. 

Den indeværende sæson skulle oprindelig være sluttet 31. maj. Men som en del af 

erstatningen for de aflyste gange, kører vi helt frem til sommerferien som starter i 

uge 26. Dvs. at alle hold har sidste gang inden sommerferien i uge 25. Derudover har 
vi fået ekstraordinært vandtid i august, når skolernes sommerferie er slut. Det 

betyder at de nuværende hold kører videre i uge 32, 33 og 34, så der bliver altså 3 

gange i august måned hvor børnene kan svømme på de hold de går på nu.  
 

Den nye sæson starter 1. september.  

 
Kristi himmelfart og pinse. 

Der er IKKE svømning torsdag den 13. maj. I pinsen har vi normal svømning søndag 

den 23. maj, men der er IKKE svømning mandag den 24. maj.  

 
Kompensation. 

Bestyrelsen har tidligere sendt en mail ud omkring kompensation. Vi venter stadig på 

vores regnskab, der i øjeblikket er under udarbejdelse hos revisoren. Når vi får 
regnskabet retur, vil bestyrelsen sende en mail ud til jer, hvordan og hvorledes der 

bliver kompenseret. Her vil der også stå, hvordan man skal forholde sig, hvis man 

ønsker noget retur.  

 
Hvilket hold skal mit barn på til næste sæson? 

Trænerne plejer at evaluere børnene i maj måned. Det kan være svært gøre i år, men 

vi forsøger så godt om muligt at lave en vurdering, og I vil i løbet af maj måned få en 
mail fra os, med hvilket hold vi anbefaler til næste sæson. 

Vi skal nok gøre plads på næste sæsons hold til, at børnene kan flytte hold, hvis det 

viser sig, at de er kommet på et forkert niveau.  
 

 



 

Program og tilmelding til næste sæson. 
I slutningen af maj måned vil programmet for næste sæson kunne ses på 

hjemmesiden. Nuværende svømmere har selvfølgelig fortrinsret til et hold til næste 

sæson, inden der bliver åbnet for nye medlemmer.  

For vi lige kan nå at få vurderet børnene, har vi besluttet at rykke datoen for hvornår 
man kan tilmelde til næste sæson.  

 

Tilmelding til næste sæson åbnes lørdag den 12. juni kl. 10 for nuværende 
medlemmer og onsdag den 16. juni for nye medlemmer. I har altså 4 dage, hvor I 

kan tilmelde jer, før vi åbner for nye medlemmer.  

 

Inden den 12. juni, kan det være en fordel at have tjekket, at login koderne til sin 
profil virker.   

 

Tilmelding af søskende. 
Søskende bliver også betragtet som nye medlemmer. Derfor vil I først kunne tilmelde 

søskende fra den 16. juni via vores tilmeldingssystem.  

 
Vi vil dog gerne være behjælpelige med at få tilmeldt søskende når vi åbner for 

nuværende svømmere, men det skal vi gøre manuelt. Har I en søskende der skal 

tilmeldes, vil vi bede jer gøre følgende:  

 
Oprette en profil på det barn der skal tilmeldes. Det gør I på www.hils.dk ved at klikke 

på den grønne bjælke nederst på siden ”Tilmeld dig hold”. Send herefter en mail til 

hils@hils.dk med hvilket hold I ønsker deres søskende skal tilmeldes. Så skal vi nok 
hjælpe.    

 

Vi vil som altid sidde klar ved telefonen og på mail til at hjælpe, når tilmeldingen 
åbner, men vær’ tålmodig, da vi har mange opkald.  

 

AquaCamp i sommerferien.  

Vi holder AquaCamp i ugerne 26, 30 og 31 og der åben for tilmelding til alle 3 uger  
via event modulet. Log ind på www.hils.dk, find den Camp du gerne vil tilmeldes og 

klik på den.  

 
Har I spørgsmål til noget i nyhedsbrevet, er I meget velkomne til at maile eller ringe 

til os. 

 
Mange hilsner 

 

Hillerød Svømmeklub 

Ulla Hobert 
Svømmeskoleleder, tlf. 50560665 

 

Mail: hils@hils.dk 
 
 

http://www.hils.dk/
mailto:hils@hils.dk
http://www.hils.dk/
mailto:hils@hils.dk

