Hillerød Svømmeklub

Holdtilbud
sæson 21/22
Den 16. juni kl. 10.00 åbnes for tilmelding for
nye medlemmer til sæsonstart 1. september.
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Begynderhold
Vi har fire typer begynderhold for børn. Man kan
starte direkte på alle hold uden at have gået til svøm
ning før. Det rette hold afhænger af alder, motorisk
udvikling, og hvor tryg barnet er ved vand.
Familie svøm og leg

Begynder store

For 46 årige børn, hvor det er nødvendigt
at have en forældre med i vandet til at
støtte undervisningen. Undervisningen
foregår gennem leg og legende aktiviteter
for at tilvænne barnet til vandet.

For 79 årige børn, som kan lide at få
hovedet under vand, plaske og sprøjte. De
skal kunne færdes i vandet uden brug af
hjælpemidler (vinger og bælte), samt kan
og vil modtage undervisning.

Begynder små

Begynder dybt vand

For 46 årige børn, som har svært ved at
få hovedet under vand og ikke lide plask
og sprøjt endnu, eller for de helt små, som
ikke har prøvet at gå til svømning før.
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For 69 årige begyndere, der ikke har
noget imod plask og sprøjt, og er trygge
ved at skulle lære at svømme på dybt
vand.
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Teknikhold
Teknikholdene er for svømmere, som lige har lært at
svømme og kommer fra begynderholdene. Vi har to
niveauer, hvor progressionen øges i takt med svøm
mernes alder.
Teknik basis:
Holdet er for 79 årige, som kan svømme
25 meter i crawl og ryg uden hjælpemidler,
når de starter. Der arbejdes på at lære
børnene korrekt teknik i alle fire svømme
arter.
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Teknik 2:
Holdet er for 912 årige, som kan svømme
uden hjælpemidler og pauser. I under
visningen arbejdes der målrettet med at
videreudvikle børnenes tekniske svømme
færdigheder i alle stilarter samt hoved
spring og vendinger. Der trænes én gang
om ugen; 1/2 time i vandet.
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Ungdomshold
Ungdomshold er for store børn og unge, som gerne
vil udfordre sig selv inden for svømmesporten. Vi har
fire typer ungdomshold. Alle ungdomshold træner 1
2 timer hver uge.
Teens

Extreme for drenge

Holdet er for 1215 årige, der ønsker at
finpudse og dygtiggøre sig, men ikke er
interesseret i konkurrencesvømning. Der
trænes i at svømme længere distancer
med god teknik samt spring, vendinger,
dykning og livredning.

Her er der fart over feltet for drenge i
alderen 1015 år. Der vil gennem sæ
sonen være alverdens aktiviteter kun for
drenge. Der vil være forskellige former for
svømning, konkurrencer, temadage, ud
spring, vandpolo, crossfit, drengehørm og
meget andet.

Puls for piger
Der vil være forskellige former for svøm
ning, vandaerobic, konkurrencer, tema
dage med f.eks musik og vanddans,
pigehygge, wellness, synkronsvømning. Vi
har to Puls for Piger hold. Ét for de 812
årige og ét for de 1316 årige. Du skal
kunne svømme for at gå på holdet.

www.hils.dk

Action Sport
Holdet er for 916 årige, som vil udfordres
og afprøve deres grænser og mod. Svøm
merne skal kunne svømme og dykke og
have mod på udfordrende aktiviteter i
vand. Aktiviteterne vil være boldspil,
undervandsaktiviteter,
vandlege,
ud
spring, stafetter, spil, konkurrencer, leg,
svømning og livredning.
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Medleyhold
Medley
Holdet er for 1014 årige, der ønsker at
finpudse og dygtiggøre sig i alle fire stil
arter. Du er interesseret i kon
kurrencesvømning, men ønsker ikke, at
leve op til de krav, der bliver stillet i
konkurrenceafdelingen. Svømmerne kan
tilmelde sig holdet i forlængelse af
klubbens teknikhold eller komme fra de
yngre konkurrencehold (HILS 3+4+5).
Svømmerne skal trænes i at svømme
længere distancer med korrekt svømme
teknik. Der trænes detaljer ved svømning,
som startspring, vendinger og under
vandssvømning. Der bliver givet tilbud om
deltagelse i stævner på hjemmebane og i
NS mini serien.
Der trænes to gange om ugen  én time i
vandet pr. gang.
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Voksenmotion
Vores motionshold for voksne er for dig, som gerne
vil motionere i vand. Alle hold er fra 16 år og op.
Motionssvømning:
Motionssvømmehold er for dig, som gerne
vil motionere og samtidig have mulighed
for at få instruktion og programmer af en
træner. Du lærer teknik og træner kon
dition inden for alle stilarter. . Det er en
forudsætning at man kan svømme, men
der er ingen krav til niveau.

Vandgymnastik
Vandgymnastik er bevægelser fra den
almindelige gymnastik, der er omsat til
brug i vand, hvor vi udnytter vandets
mange egenskaber. Undervisningen er
bygget op over variationer af gymnastiske
øvelser med og uden rekvisitter. Både
kredsløb, muskler, led og knogler styrkes
kraftigt pga. vandmodstanden, samtidig
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med at balance og smidighed også
trænes. Alt sammen imens vi lytter til
moderne musik for alle generationer.
Træningen foregår på 130 cm. vanddybde,
så der er ingen krav til at du kan
svømme....

Aquafitness  dybt vand
Aquafitness er en særdeles effektiv måde
at træne og styrke sin krop på. Træningen
er en kombination af løbetræning og
styrkeøvelser med og uden redskaber.
Pga. vandets vægtløshed er træningen
også yderst velegnet til at genoptræne og
styrke kroppens muskler på efter en
operation eller en skade. Træningen bliver
tilrettelagt, så alle kan være med.
Undervisningen foregår på dybt vand.
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Pilates og SMARTtræninghold
Vi tilbyder to former for træning på land. Begge dele
er for alle over 16 år og tilbydes i kortere forløb a ca.
610 uger.
Pilates på land

SMARTtræning på land

Pilates er for alle, og det er en yderst
effektiv trænings og motionsform, som
styrker musklerne, styrker balancen og
toner kroppen. Vi kommer hele kroppen
igennem og får styrket de små sta
biliserende muskler omkring leddene. Når
man dyrker pilates, er det ikke for hurtigt at
få store muskler, men i et roligt tempo får
vi arbejdet med de funktionelle be
vægelser samt får forbedret kropsholdning
og balance.

SMART Training er træning af hjernen via
fysiske øvelser. Lær at udfordre og sti
mulere din hukommelse og koncentration
samtidig med at koordination, balance og
motorik trænes.
Hjernens centrale proces består i hele
tiden at registrere sansning, foretage
tænkning og gennemføre handling ud fra
relationen mellem hjerne, krop og om
verdenen. Denne proces repeteres og
genbruges i træningens øvelser. Øvel
serne udfordrer og stimulerer udøverens
motoriske, sensoriske og logiske formåen.
Da synssansen er vores vigtigste og altdo
minerende sans, indgår synstræning i en
del af øvelserne.

www.hils.dk

(+45) 50560665

hils@hils.dk

www.hils.dk

(+45) 50560665

hils@hils.dk

Voksenteknikhold
Teknikhold er for voksne, som gerne vil lære at
svømme eller vil forbedre deres tekniske formåen.
Der er hold på alle niveaer.
Spothold  12 ugers forløb

Crawl for letøvede

Spothold er et svømmeforløb, som kun
varer i 12uger ad gangen. Det kan være,
du har brug for at få finpudset din crawl
teknik eller, at du ikke har tid til eller mod
på at melde dig til hele sæsonen. Det er
forskelligt, hvad der bliver udbudt af spot
hold.

Har du først som voksen lært at svømme
crawl, eller svømmer du en selvlært crawl,
er det her hold noget for dig. Vi arbejder
videre med de grundlæggende crawl fær
digheder, vejrtræning m.m. De øvrige stil
arter bliver også trænet. For at starte på
holdet skal du kunne svømme 25 meter
crawl.

Svøm, power og styrk
Træningen består af 1/2 time opvarmning
& styrketræning på land, samt 1 times
vandtræning. Fokus er teknik og styrke.
Vandtræningen kommer både til at
fokusere på at kunne svømme længere
distancer på en optimal måde, men ikke
mindst at kunne svømme hurtigt på meget
korte distancer.

www.hils.dk

Teknik for øvede
Her arbejdes med de forskellige teknikker,
vejrtrækning, vendinger, fejlretning og
meget andet. Alle stilarter bliver trænet.
For at starte på holdet skal du kunne
svømme 50 meter uden pause i mindst to
stilarter.
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Tri, masters og præmasters
Triathlon og masters

Præmasters

Holdet er klubbens ambitiøse voksenhold,
hvor hovedparten af svømmerne er folk,
der elsker at træne. Mange deltager efter
eget ønske i små og større triatlon
stævner eller i mastersstævner både
indenlands og udenlands. Man er dog
meget velkommen til bare at deltage, fordi
man ønsker at gøre lidt ekstra ud af sin
svømning.

Præmasters er svømmere i alderen 1524
år, som træner sammen med masters
holdet. Der er reserveret op til 10 pladser
til den unge gruppe. For at svømme her
skal du have været tidligere kon
kurrencesvømmer og kunne mestre alle
fire svømmearter. Der er mulighed for,
efter eget valg, at deltage i udvalgte
stævner sammen med klubbens kon
kurrencehold. Det gælder bl.a. klub
mesterskaberne, Hillerød Cup, tripplemeet
stævner og udvalgte invitationsstævner.

Træningen er fokuseret og niveauopdelt
med individuelle mål. Holdet tilbydes træ
ning tre gange om ugen. Om sommeren
arrangeres der fælles udendørs open
watertræning. Holdet mødes også til so
ciale arrangementer i løbet af året.

Når man er fyldt 20 år, er man officielt
præmasters i konkurrencesammenhænge,
og man kan derfor deltage i præmasters
stævner/mesterskaber.

Mindre erfarne svømmere skal først opøve
tilstrækkelige færdigheder på klubbens
crawlhold, før de kan optages på holdet.
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Læs mere om alle hold på vores
hjemmeside, hvor du også tilmelder dig.
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