
Nyhedsbrev

Kære Medlemmer,

Det er nu noget siden, vi har informeret jer om aktiviteterne i svømmeskolen, og da sæsonen 
nærmer sig sin afslutning, vil vi gerne opdatere jer på nogle vigtige punkter.

Afslutning af sæson 2015-2016

Sæsonen slutter tirsdag den 31. maj og sidste svømmedag vil derfor være i perioden fra den 25. 
maj til den 31. maj afhængig af, hvilken dag man svømmer på.

Fra nu til sæsonslut vil fokus være på diplomsvømning for alle børnehold. Mange børn vil opleve at
få et diplom med hjem, hvor der står at de skal rykke et niveau op. Denne oprykning gælder fra den 
nye sæson 2016-2017, så hvis jeres barn rykker fra A til A+, så betyder det, at I skal tilmelde jeres 
barn på A+ hold til den nye sæson. 

Vi laver ikke flere oprykninger i denne indeværende sæson. Det betyder også, at hvis jeres barn 
kommer hjem med et diplom, så skal I IKKE  skrive til kontor@helsinge-swim.dk for at rykke jeres
børn op. Det står der på diplomet, men det gælder ikke ved sæsonslut.

Hvis jeres barn ikke modtager et diplom inden sæsonslut, så betyder det, at I skal tilmelde jeres barn
på det samme niveau i den kommende sæson. Børnene får i stedet en anbefalingsseddel med hjem, 
hvor der står, hvilket niveau vi anbefaler til den kommende sæson.

 

Ny sæson 2016-2017

Det er dejligt at kunne fortælle jer, at vi allerede nu kender vores haltider til den kommende sæson. 
De er godkendt af kommunen, og vi er klar til at lave vores halplan.

Det går vi i gang med her i april og vi forventer at kunne åbne op for tilmeldinger til den nye sæson 
i begyndelsen af juni. Den eksakte dato vil blive offentliggjort via mail og på hjemmesiden, så snart
vi har sat den.

Som en lille hjælp, så kan vi fortælle at vores mandagsbørnehold i de sidste par sæsoner har været 
booket helt op og med en masse på venteliste. Hvis I derfor har børn, som har brug for mere ro, 
eller kan svømme på andre dage end mandag, så er der mulighed for at svømme en onsdag, torsdag 
eller lørdag, og vi vil anbefale jer at tilmelde jeres børn  på en af disse dage. 

Vi håber, at I har lyst til at være aktivt med i svømmeklubben i den kommende sæson. Vi er glade 
for, at så mange børn, unge og voksne deltager i klubbens aktiviteter.

Den nye sæson 2016-2017 starter mandag den 15. august.

Gubbi- og Nålestævne samt klublang klubmesterskaber

Vi afslutter sæsonen med endnu et Gubbistævne for alle svømmeskole hold og samtidig vil der 
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blive afviklet et nålestævne/klubmesterskab for vores konkurrencesvømmere.

Gubbistævnet er en sjov oplevelse for de helt unge svømmere, hvor de prøver kræfter med et 
svømmestævne, får en medalje og oplever en spændende dag med andre svømmere.

Datoen er lørdag den 21. maj kl. 10. Indbydelsen vil snart blive sendt ud, og tilmelding kan ske vi 
hjemmesiden under EVENT. Trænerne vil også gøre opmærksom på det i undervisningen.

Sommerferieaktiviteter 2016

Vi er glade for igen i år at kunne tilbyde 2 uger med Gribskov SwimCamp. 5 dage med masser af 
svømning og andre sjove aktiviteter for børn i alderen 6-12 år. Det er et tilbud for alle børn uanset 
om man er medlem af svømmeklubben eller ej. Den første SwimCamp finder sted i uge 26 (første 
uge af sommerferien) og den anden SwimCamp finder sted i uge 31 (sidste uge af sommerferien). 
Der er åbnet op for tilmelding, og der er stadig ledige pladser i begge uger.Vi glæder os til at byde 
jer velkommen.

Samtidig vil vi gerne slå-et-slag for Sommersvømning på Østmolen i Gilleleje i ugerne 27-28-29-
30, hvor vi i samarbejde med Gribskov kommune står for undervisningen i alle 4 uger. Her 
svømmer man en ½ time hver dag fra mandag til fredag i det åbne hav. Tilmelding til dette foregår 
via hjemmesiden under EVENT fra begyndelsen af maj måned. Det er en dejlig og hyggelig 
aktivitet og børnene lærer en masse om at svømme i det åbne hav. Det kan varmt anbefales.

Ny formand i klubben

Ved generalforsamlingen i februar sagde vi farvel til vores formand Bent, som har været en aktiv 
formand igennem 6 år. Stor tak til Bent for hans store indsats.

I samme forbindelse fik vi en ny formand, Michael, og med en bestyrelse bestående af både erfarne 
og nye folk, glæder vi os til at gå nogle spændende sæsoner i møde.

Kontortid

Klubtelefonen er bemandet hver mandag kl. 18-19 samt hver torsdag kl. 12-12.45. 

SMS og telefonsvarer beskeder bliver ikke besvaret, men send gerne en email til kontor@helsinge-
swim.dk. Emails bliver som hovedregel besvaret i løbet af en uge.

Små nyheder

• Svømmeklubben er på Facebook, og du kan følge med i mange sjove aktiviteter, som 
foregår i klubben. Find os på Facebook og ”synes godt om” siden :-)

• Besøg løbende vores hjemmeside www.helsinge-swim.dk – der er mange gode 
informationer og nyheder.

http://www.helsinge-swim.dk/
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Kommende aktiviteter i svømmeskolen

21. maj: Gubbistævne for Svømmeskolen
Et lille lokalt svømmestævne for svømmere på børneholdene. 

31. maj: Sæson 2015-2016 slutter
Ny sæson 2016-2017 starter mandag den 15. august.

Uge 26 og uge 31: Gribskov SwimCamp
Tilmelding via EVENT på hjemmesiden 

Fortsat god sæson.
Helsinge Svømmeklub

Pia Graves
Leder af svømmeskolen


