Nyhedsbrev fra svømmeskolen
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 2016-2017
Sæsonen slutter onsdag den 31. maj og afhængig af, hvilken dag man svømmer, vil følgende dage
være sidste undervisnings dag:
Mandagshold: 29. maj
Tirsdagshold: 30. maj
Onsdagshold: 31. maj
Torsdagshold: 18. maj (grundet Kristi Himmelfartsdag)
Fredagshold: 19. maj (grundet Kristi Himmelfartsweekend)
Lørdagshold: 27. maj
Søndagshold: 28. maj
Følgende dage er der ingen undervisning grundet helligdage:
12. maj (St. Bededag) og 25. + 26. maj: Kristi Himmelfart
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 2017-2018, 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 I skal, 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.
På vores hjemmeside under ”Kvalitet i undervisningen” kan I se vores diplomer og se hvilke
øvelser børnene skal kunne på de forskellige niveauer.

Ny sæson 2017-2018
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 med vores halplan pr. 1. juni.
Vi åbner op for tilmelding til sæsonen den 1. juni for nuværende medlemmer (alle, der har
været på hold i indeværende sæson) og for nye medlemmer åbner vi op den 22. juni.
Der ydes ingen søskenderabat, men ved tilmelding på 2 hold for den samme person ydes rabat.
Som altid foregår tilmelding og betaling via hjemmesiden og bemærk venligst at klubbens system
kun accepterer Dankort eller Visa/Dankort.
Er dette et problem kan tilmelding foretages på vores Åbent-Hus-Dage, hvor I er velkomne forbi.
Så hjælper vi med tilmelding.
Har I spørgsmål vedr. holdniveau, så klarer vi også det på Åbent-Hus dagene.
Datoerne er den 3. juli kl. 18-19 og den 7. august kl. 18-19. Det foregår i klubbens klublokale
(indgang ved siden af damernes omklædningsrum). Dette er for både nuværende og nye
medlemmer. Så kig forbi, hvis du har brug for hjælp til din tilmelding til den kommende sæson.
Børnehold om mandagen
Som en lille hjælp, kan vi fortælle at vores mandags børnehold 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 2017-2018 starter mandag den 14. august.
Sommerferieaktiviteter 2017
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 27. Der er åbnet op for tilmelding,
og der er stadig ledige pladser i uge 27. Trænere og ledere glæder sig til at byde jer velkommen.
Samtidig vil vi gerne slå-et-slag for Sommersvømning på Østmolen i Gilleleje i ugerne 28-29-3031, hvor vi i samarbejde med Gribskov kommune står for undervisningen i alle 4 uger. Her
svømmer børnene en ½ time hver dag fra mandag til fredag i det åbne hav. Tilmelding til dette
foregår via hjemmesiden under EVENT. Vi har åbnet op for tilmelding. 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 Michael. I samme forbindelse
fik vi en ny formand, Lars Frederiksen, 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 e-mail til kontor@helsingeswim.dk. E-mails 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.

Som leder af svømmeskolen takker jeg for en god sæson, og alle trænere/hjælpetrænere glæder sig
til at se jer igen i august.

Fortsat god sæson og god sommer.
Helsinge Svømmeklub
Pia Graves
Leder af svømmeskolen

