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Kære alle svømmere og forældre 

 

Så er vi godt i gang med en ny sæson i Hillerød Svømmeklub. 

 

Vores trænere er meget opmærksomme på, om jeres børn er kommet på de 

rigtige hold, og nogen af jer vil derfor få en mail med anbefaling af enten 

oprykning eller nedrykning til et andet hold. Gennem hele sæsonen flytter 

vi børnene i takt med den svømme mæssige udvikling, og mange børn er 

allerede blevet flyttet til nye hold.  

 

Vi venter desværre stadig på vores nye indgangsbilletter som er forsinket 

fra Kina, hvor de bliver produceret. Vi har fået en leveringstid på ca. 14 

dage, så vi håber, at vi hurtigst mulig efter efterårsferien vil have mulighed 

for at dele billetter ud til dem der mangler. Vi ved dog også, at mange 

hjem ligger inde med flere gamle billetter. Dem vil vi meget gerne have 

tilbage, så hvis I finder gamle billetter i gemmerne, så tag dem med og 

smid dem i svømmeklubbens hvide postkasse der hænger i forhallen.  

 

I uge 42 har vi efterårsferie, og der er ikke svømning i svømmeskolen. 

Søndagsholdene svømmer den sidste søndag i efterårsferien, nemlig den 

24/10, og der er så ikke svømning søndag den 17/10. Det har vi valgt at 

gøre sådan, da det er vores erfaring at mange tager på ferie fra lørdag til 

lørdag, og der vil derfor være flere børn der har mulighed for at deltage 

den sidste søndag i efterårsferien.  

 

Vi har AquaCamp i efterårsferien med 41 tilmeldte børn, og det glæder vi 

os meget til. Alle tilmeldte skulle gerne have fået praktisk info sendt ud.  
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Tiderne søndag morgen i det lille bassin har indtil nu kørt forskudt, så 

holdene har svømmet 10 min. i til 20 min. over, i stedet for kl. hel og halv. 

Det oplever vi har givet nogle udfordringer, da mange glemmer det, så 

derfor vil det blive ændret efter efterårsferien, så alle hold søndag morgen 

kommer til at køre kl. hel og halv. De hold der bliver berørt, vil få en 

særskilt info om det. Det vil være gældende fra og med søndag den 24/10. 

 

Vi har desværre allerede på nuværende tidspunkt været ramt af nogle 

nedlukninger pga. børnene har kastet op i vandet. Vi vil gerne opfordre til 

at I fortæller børnene, at hvis de føler sig syge eller har kvalme, skal de gå 

op af vandet. Vi ved godt, at det kan være rigtig svært for de små børn at 

nå at mærke, hvis der er opkast på vej, men det har bare så store 

konsekvenser når svømmehallen skal lukkes akut. Dels bliver vi nød til at 

aflyste resten af dagen, I mister svømmegange, og andre klubber der skal 

komme samme dag bliver også aflyst, ligesom det også berører evt. 

offentlig badetid. Svømmehallen skal holdes lukket i min. 8 timer når der 

har været kastet op i vandet.  

 

Vi håber, at vi bare har været uheldige her i starten af sæsonen, og at vi 

ikke skal have flere af den slags aflysninger.   

 

Den første svømmedag i måneden må pårørende sidde og kigge på, de 

øvrige svømmegange vil vi gerne have, at forældre og pårørende forlader 

hallen, imens børnene svømmer. Dette er for at sikre kvaliteten i 

undervisningen. Det er svært at lære at svømme, hvis man hele tiden skal 

holde øje med mor eller far og måske vinke eller andre ting. I må stadig 

gerne følge de mindste børn ind til bassinet og hente dem igen når 

undervisningen er slut, men vent med at komme ind til 1-2 minutter før og 

efter. Vær’ søde at respektere denne regel, og vær’ søde at lade 

mobiltelefonerne ligge i lommen. Mobiltelefoner er ikke tilladt hverken i 

svømmehallen eller i omklædningsrummene.  

 

Mange hilsner 

Hillerød Svømmeklub 

Ulla Hobert 

Svømmeskoleleder 


