Kære medlem,
Svømmesæsonen er lige om hjørnet og alle hold starter op i den kommende uge.
Forud for opstart har vi nogle praktiske oplysninger til jer.
Svømmere på Vestre Skole:
Det anbefales at komme ca. 15 minutter før holdstart, så der er tid til at klæde om og bade.
Omklædningsfaciliteterne – herunder bruserne – på Vestre skole er af ældre dato. Men fordelene ved
bassinet er at vandet ikke er for dybt og dermed er perfekt til de første hold i svømmeskolen.
Forældre er meget velkomne de første par gange. Derefter vil vi meget gerne opfordre til at så vidt muligt
ikke er i svømmehallen under undervisningen. Der kan hurtigt blive mange forældre på kanten og det
skaber nogle gange lidt uro. Erfaring viser at både børn og trænere generelt har en bedre oplevelse uden
forældre på kanten
Svømmere på Ydesvej:
Ved første svømmegang udleveret der indgangskort til svømmehallen. Så det anbefales at komme ca. 30
minutter før holdstart første gang.
Indgangskortet giver adgang til svømmehallen 20 minutter før holdstart, således at der er tid til at klæde
om og bade. Svømmerne skal passe på kortet – da det skal bruges hver gang. Bliver kortet væk eller
beskadiget, så skal svømmerne henvende sig til træneren for at få et nyt kort.
Det er VIGTIGT at ingen svømmere går i vandet medmindre de har fået lov at træneren. Indtil da, bedes de
vente på kanten eller på bænkene langs bassinet.
Svømmeskolekoncept fra DGI
På alle børneholdene undervises efter et struktureret svømmeskolekoncept fra DGI. Det sikrer et rød tråd
igennem undervisningen. Der er en klar plan med hvad børnene skal lære på de enkelte hold og i hvilken
rækkefølge. Særligt for de små kan det ligne mere leg en svømning – men bare rolig. Der er mening med
det hele
Badehætte og briller
Vi anbefaler alle svømmere – uanset alder – at benytte både badehætter og briller. Det er fint at vænne sig
til i en tidlig alder. Hætten hjælper med at holde styr på håret – for både drenge og piger. Og brillerne gør
det nemmere for børnene at orientere sig i vandet. Det er muligt at købe en badehætte med Grenaa
Svømmeklub logo på. Kontakt klubben eller trænerne, hvis det har interesse.
Klubtøj
Svømmeklubben har lavet en rigtig god aftale med vores sponsor – Skiltehuset – som gør det muligt at
bestille en lækker tøjpakke. Tøj der kan bruges til og fra svømmetræning, til andet sport, idræt og fritid. Det
er muligt at tage forbi Skiltehuset på alle hverdage for at afprøve størrelser.
Se mere hér: http://www.grenaasvoemmeklub.dk/home/bestilling-af-klubtoej-og-udstyr/
Svømmeudstyr
Svømmeklubben har også en aftale med TYR – en af verdens førende producenter af svømmetøj og udstyr.
Bestiller i svømmetøj eller udstyr via TYR er det muligt at få 20% rabat.
Se mere hér: http://www.grenaasvoemmeklub.dk/home/rabat-aftale-med-tyr/

Støt Svømmeklubben via REMA1000
REMA1000 er også en af klubbens sponsorer og via deres ”indkøbs-koncept” VIGO – er det muligt at støtte
klubben yderligere. Find mere information i vedhæftede folder.
I REMA1000 APP’en skal du tilføje svømmeklubbens Klub-ID for at dine indkøb udløser støtte til klubben.
Vores Klub-ID er: 6580
Hele svømmeklubben ønsker jer alle en rigtig god sæson – med masser af god og sjov læring i vandet. Og
husk - benyt endelig klubbens hjemmeside, hvis I mangler informationer. Her findes det meste – holdtider,
beskrivelser, ferieplaner etc. etc.
Med venlig hilsen,
Grenaa Svømmeklub

