
Nyhedsbrev September 
 

  
 

NB. Kommer der ændringer eller opdateringer til denne årsplan, kan det følges 
på hjemmesiden www.solovensvommeklub.dk  
 

Velkommen til en ny sæson 

svømning, for både nye og gamle 
medlemmer. Vi glæder os til at 
komme i gang igen og håber I også gør 
det!  
 

Det praktiske 
Af sikkerhedsmæssige årsager vil vi 
gerne have I rykker op på balkonen i 
gl. hal og så langt ud langs 
vindueskanten i svømmeland. Det kan 
være svært for trænerne at overskue 
hele banen, hvis I sidder/står tæt på 
kanten.  
 
Ligeledes må der ikke tages billeder og 
man må heller ikke have sin telefon 
med ind i hallen. Det sker på eget 
ansvar. 
 

Bagdøren i gl. hal 
Fra 2017 bliver der fra statens side 
krævet at vandkvaliteten i alle 
offentlige svømmehaller for brederes. 
Derfor har Svendborg kommune valgt 
allerede nu at komme i gang. Det 
betyder, at der ikke længere må tages 
de blå overtræk over skoene ned i 
hallen.  Da der efter få meter bliver 
slidt små huller i dem, og derved vil 
bakterierne vokse. Derfor må man 

heller ikke længere gå op på balkonen 
fra hallen –man skal gå uden om. 
Klubben opfordre Jer til at gå ned i 
hallen i bare tær og selvfølgelig vaske 
dem inden. 
 

Framelding 
Ønsker man alligevel ikke, at gå til 
svømning, skal I huske at framelde Jer 
på klubbens e-mail: 
solovensvommeklub@gmail.com  
 

Kontakt 
Skulle I have brug for at kontakte en af 
os i klubben, venligst gør det i 
tidsrummet 19-20 eller send en mail 
solovensvommeklub@gmail.com som vi 
bestræber os på at svare på 1-3 dage.  
 

Plads i bestyrelsen 
Kunne du tænke dig at blive en del af 
vores team og være med til at gøre en 
forskel for børn og unge? Være med til 
at udvikle klubben? Sidder du med 
nogle gode idéer til arrangementer og 
kunne du tænke dig at være med til 
det? 
Så har vi brug for dig. Der er pt. 4 ledige 
pladser i bestyrelsen.  Så kontakt så på 
mail eller tag fat i en af os fra 
bestyrelsen når vi er i hallen.  

Årsplan –Klip ud og gem 

Oktober, onsdag d. 7 og lørdag d. 10 er sidste træningsdag inden efterårsferien. I gl. 
hal er disse dage legedag, hvor forældre eller bedsteforældre også er velkommen i 
vandet. Dem fra Svømmeland har mulighed for at komme til legedag lørdag d.10.  
Oktober, lørdag d. 17 er der ingen træning. 
 
December, onsdag d. 16 og lørdag d. 19 er sidste træningsdag inden juleferien.  

Januar, onsdag d. 6 og lørdag d. 9 starter vi op igen. 
 
Februar, Vinterferie i uge 7 – ingen træning onsdag d. 17 og lørdag d. 20. 
 
Marts, onsdag d. 23 og lørdag d. 26 er der ingen træning pga. påsken. 
 
April,  onsdag d. 27 og lørdag d. 30 er sidste træningsdag for denne sæson. I gl. hal er 
der legedag, hvor forældre eller bedsteforældre også er velkommen i vandet. Dem 
fra Svømmeland har mulighed for at komme til legedag lørdag d. 30. 
 
Interne arrangementer for sæson 2015-2016. Nærmere  information følger.  

 Der er et internt stævne, hvor alle kan være med lige fra begyndere til 
konkurrence holdene. Der svømmes i forskellige discipliner og der uddeles 
diplomer. Vi sætter holdene så man svømmer med nogen på tilsvarende 
niveau.  

 Der er sponser distance svømning for talent og konkurrence holdene. Find en 

sponser og svøm penge ind til klubben. Svøm så langt du kan på 4 timer. Der 

uddeles diplomer efterfølgende.  

 Alm. Distance svømning for alle hold, så langt du kan på ½  time. Der uddeles 

diplomer med mærker efterfølgende. Til forældrene: Husk at sætte ekstra tid 

af denne dag.  
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