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Kan læses på 

www.solovensvommeklub.dk 

Så er anden del af sæsonen i Søløven  
godt i gang. Længere og lysere dage 
nærmer sig. Ligeledes gør vinterferien 
og søløverne holder fri i uge 7. 
 

Klubbens kamera 
Vi har i klubben valgt at investere i et Go 
Pro undervandskamera. Det er et rigtig 
godt redskab for trænerne at anvende i 
undervisningen. Træneren og 
svømmeren kan kigge på et filmklip af 
svømmeren og heraf  sammen 
nemmere forklare, forstå og forbedre 
svømmerens teknikker. Vi anvender pt. 
kun kameraet på klubbens talent- og 
konkurrencehold og vi anvender kun 
kameraet når svømmernes forældre har 
underskrevet en samtykkeerklæring. 
Alle film og billeder bliver kun brugt i 
hallen i svømmeundervisningen og 
bliver slettet umiddelbart efter den 
enkelte træning. 
 
Ingen film eller billeder bliver lagt på 
nettet. 
 
For en god godens skyld skal vi gøre jer 
forældre i hallen opmærksom på at det 
ikke er tilladt at tage billeder eller 
optage film i svømmehallen. 
 

Vi holder vinterferie i Søløven 

Der er ikke svømmeundervisning i 
Søløven i hverken ny- eller gammel hal i 
vinterferien. Så: ingen træning onsdag 
d. 17. februar og heller ikke lørdag d. 20. 
februar. 
 
Op til vinterferien vil der være 
almindelig svømmetræning og ikke 
legedag. 
 

Internt stævne 
Sæt kryds i kalenderen: Søndag d. 3. 
april 2016 kl. 10-14 afholder vi et internt 
stævne i klubben. Alle svømmere fra 
Søløven  indbydes til dette stævne og  
heats´ene sammensættes sådan, at der 
svømmes med kammerater, som 
svømmer på samme niveau som én selv. 
Formålet med stævnet er, at 
svømmerne i trygge og vante 
omgivelser, får prøvet hvad det vil sige 
at deltage i et stævne og vigtigst: har en 
god oplevelse med det. 
Det er helt i orden at anvende bælte, 
bræt og/eller vinger, hvis der er brug for 
det. Stævnet er lige så meget for de helt 
nye, som det er for de mere erfarne 
svømmere. 
Alle får et fint søløven-diplom med 
hjem. Der vil være mulighed for at købe 
lidt at spise og at drikke i hallen på 
dagen. Det interne stævne i klubben 

plejer at være en rigtig glad og hyggelig 
dag for alle. 
Husk at tage ekstra håndklæder og evt. 
en T-shirt eller trøje med, da det godt 
kan være køligt for børnene at vente 
imellem heats´ene. 
 

Klub T-shirt 
Til det interne stævne er det muligt at 
prøve og købe en klub t-shirt af Søløven 
Svømmeklub. Den koster 130 kroner og 
kan desuden også bestilles/købes på 
vores hjemmeside: 
www.solovensvommeklub.dk 
 

Flere hænder 
Vi har rigtig meget brug for flere  
hænder i bestyrelsen i Søløven 
Svømmeklub. Vi har et super godt, 
konstruktivt, effektivt og ikke mindst  
hyggeligt samarbejde i bestyrelsen. Vi 
tror på det afspejler sig ud i alle kroge af 
klubben. Men vi er for få hænder som 
tingene står nu og vi skal og må have 
flere bestyrelses-medlemmer på banen. 
 

 
 
 
 
Ordinær Generalforsamling 

Vi afholder ordinær generalforsamling i 
klubben torsdag d. 17. marts 2016 kl 19-
21. Det foregår i den nye svømmehal på 
Ryttervej i mødelokale: Vandkanten. 
 
Mød op ! Vi har brug for dig ! 
 
 
 

Rigtig god vinterferie til alle søløver. 


