
 

Nyhedsbrev

Kære Medlemmer,

Vi er nu mere end halvvejs gennem svømmesæson 2014/2015, og det har været 5½ måned med 
både masser af succes og udfordringer.

Vi er stolte af at kunne fremvise et medlemstal på 1226 personer, hvoraf 934 er børn i alderen 2-12 
år, 83 i alderen 13-18 år og de resterende 209 personer er i alderen 19 og derover. I hele klubben har 
vi registreret 43 personer, som bestyrer, leder og underviser i klubben.

Det er nogle flotte tal, og med disse tal er vi vist tæt på at være kommunens største idrætsforening:)

I dette nyhedsbrev vil vi bl.a. introducere jer for vores nye Svømmeskole koncept: Lidt Bedre og 

så vil der være praktiske informationer omkring aktiviteterne i svømmeklubben.

Koncept: Lidt Bedre

Vi har igennem noget tid ønsket os en synliggørelse af vores målsætning for alle vores børnehold 
samt et kvalitetsløft på ensartetheden af vores undervisning i svømmeskolen. 

Vi er derfor rigtig glade for at kunne informere jer om, at vi nu faktisk er i mål med et sådan 
koncept og klar til at føre det ud i svømmeundervisningen på alle vores børnehold.

Det hele startede med en temadag for alle trænere, hvor formålet var at nedskrive niveau-
oprykningskrav til alle børnehold, at udarbejde diplomer, der synliggjorde kravene og udarbejde en 
procedure for oprykning til nyt hold. Vi kom langt, og efter lidt hjemmearbejde mødtes vi igen til et 
trænermøde, hvor de sidste detaljer blev færdiggjort. Diplomerne var klar til tryk, og vi siger tak til 
EUROGRAPHIC DANMARK for sponsorering af trykningen.

Konceptet er bygget op omkring 8 diplomer, og hver gang et barn har gennemført øvelserne på et 
diplom, er barnet klar til at rykke et hold op i svømmeskolen. Barnet modtager et diplom med hjem, 
og forældrene kontakter lederen af svømmeskolen for at finde plads på det nye holdniveau.

Det er vores målsætning, at rigtig mange børn har mulighed for at komme igennem et diplom i løbet 
af en sæson, men det kræver selvfølgelig at barnet følger undervisningen flittigt.

Med dette koncept er det vores klare holdning, at I som børnemedlemmer eller forældre til 
børnemedlemmer vil opleve, at der på sigt bliver en større ensartethed og bedre kvalitet i 
undervisningen – uanset hvilken ugedag, barnet undervises og uanset hvilken træner, der står på 
kanten. Vores trænere vil stadig undervise forskelligt for at nå niveaukravene, men i sidste ende ved 
vi, at børnene lærer det samme.

Vores trænere vil nu ganske roligt starte op med at følge disse niveaukrav og I vil opleve, at nogle 
børn får diplomer med hjem. Der vil helt sikkert være ting, som vi må rette op på undervejs, MEN 
nu begynder vi, og så bliver det bedre og bedre for hver sæson, vi øver os.

Vores holdbeskrivelser vil blive tilrettet hen ad vejen og konceptet + et eksempel på et diplom vil 
også blive beskrevet på vores hjemmeside snarest muligt.

Vi håber, I vil modtage denne nyskabelse med glæde. Vi glæder os i hvert fald til at benytte dette 
”værktøj” i svømmeundervisningen.



Adgangskort til svømmehallen

For at få adgang til Gribskov Svømmehal i forbindelse med Helsinge Svømmeklubs 
svømmeundervisning og øvrige aktiviteter i hal og klublokale skal der anvendes en stregkode-billet.

Billetten skal aflæses af stregkode-læseren på billetautomaten ved indgangen.

I de tilfælde, hvor såvel en forælder som et barn skal deltage på samme hold anvendes billetten 2 
gange, alternativt kan du have 2 kopier. Du anvender samme billet gennem hele sæsonen.

Adgangsbilletten må KUN anvendes i forbindelse med svømmeklubbens aktiviteter.

Du skal selv udskrive en billet. Se på www.helsinge-swim.dk under emnet Adgangskort, hvordan du 
gør det.

 
Hvis du har problemer med din adgangsbillet bedes du venligst undlade at henvende dig til Kultur 
og Fritid på biblioteket. Det er klubben som foretager administrationen. Skriv en mail til 
webmaster@helsinge-swim.dk , så kigger vi på det. Ved umiddelbare problemer med 
billetmaskinen, kontakter du naturligvis svømmehallens personale

Forældre i omklædningsrum og i svømmehal

I forbindelse med svømmeundervisningen oplever vi, at der er mange forældre, som gerne vil 
hjælpe deres børn igennem omklædningsrummet samt overvære undervisningen i svømmehallen.

Det forstår vi godt, da børn i alderen op til 6 år kan have brug for hjælp til specielt omklædning og 
afvaskning.

I forbindelse med omklædning, vil vi dog gerne henstille til, at alle forældre overvejer følgende:

• pladsen i omklædningsrummene er trange, så hvis børn over 6 år selv klæder om og vasker 
sig vil det give noget mere plads. Har de brug for hjælp nogle gange er det da også helt fint.

• pladsen i bruseområdet er endnu mindre, og derfor vil det være godt, hvis børnene lærte at 
vaske sig uden at forældre står i bruseområdet.

• når forældre står i bruseområdet fuldt påklædte for at hjælpe deres børn, så kan det godt 
virke lidt akavet for andre voksne, som står nøgne og vasker sig for at komme i 
svømmehallen. Der er ikke meget plads og der bliver stået meget tæt.

• Der gøres løbende rent i omklædningsrummene medens vi klæder om og bader. Dette kan på 
nogen personer virke irriterende, men det er for vores allesammens skyld, at rummene bliver 
holdt rene. Så giv plads til rengøringen, og tænk på, at det er godt for vores hygiejne.

http://www.helsinge-swim.dk/
mailto:webmaster@helsinge-swim.dk
http://www.helsinge-swim.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=116


I forbindelse med undervisningen, henstiller vi til, at forældre kun er at finde i svømmehallen ved 
de planlagte forældre uger eller i forbindelse med at barnet er nystartet på holdet. Hvis I har en 
anden aftale med træneren er det selvfølgelig OK, men den generelle regel er, at forældre venter i 
adgangshallen. Vi ønsker dette for at skabe ro omkring undervisningen.

Kommende aktiviteter i svømmeskolen

9. februar - 15. februar 2015: Vinterferie
Der er ingen svømmeundervisning i denne uge.

16. februar - 21. februar: Forældre Uge
Forældre/Bedsteforældre er velkommen i svømmehallen for at overvære undervisningen. Husk at 
tage sko af og vaske fødder inden adgang til hallen

2. marts - 14. marts: Distance Svømme Uger
Se hvor langt, du kan svømme på en ½ time og få et distance mærke.
Alle hold deltager – både voksen- og børnehold.

Små nyheder

• Vores træner igennem mange år, Karina Madsen, var indstillet til kommunens Handicap 
Pris. Desværre vandt Karina ikke, men hendes historie er værd at læse. Se hjemmesiden 
www.helsinge-swim.dk.

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

• Årets generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30.

• Variationer i temperaturerne på brusevandet og bassin vandet er nævnt for svømmehallen og 
saunaproblematikken, som især vores voksne medlemmer mærker, vendes med svømmehals 
administrationen.

• Der afholdes igen SwimCamp for børn i uge 27 og uge 32. Vi håber, at kunne åbne op for 
tilmeldinger den 1. marts.

• Kontoret oplyser, at der kan være lidt længere ventetid på svar af e-mails grundet travlhed.

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

Af: Pia Graves, Leder af svømmeskolen

http://www.helsinge-swim.dk/
http://www.helsinge-swim.dk/

